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هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ 

باتک تاصخشم 

 - 1346 دمحا ، يدیعس ، هسانشرس : 

ربمایپ نوماریپ  باـتک  یفرعم 260  همیمـض  هب  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يدیعس دمحا  هدنروآدرگ  هلاو /  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

نارکمج 1386. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 16×11/5 س  .ص ؛  111 يرهاظ :  تاصخشم 

 978-964-8484-79-3 : لایر   6000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یبرع یسراف - تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  رگید : ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  رگید :  ناونع 

ثیداحا 11ق --  ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ، )  ) دمحم عوضوم : 

نرق 14 تانیعبرا --  عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

س7 چ9 1386  / BP143/9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

1159575 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم
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: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(1 (؛ ًاِملاع ًاهیِقَف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َّلَجَوَّزَع -  ُهَّللا -  ُهَثََعب  ْمِِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ِْهَیلِإ  َنوُجاتْحَی  اّمِم  ًاثیِدَح  َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ  ْنِم  َظِفَح  ْنَم 

هیقف و تمایق  زور  رد  ار  يو  لاعتم  دـنوادخ  دـیامن  ظفح  دـنراد  زاین  ناشنید  رما  رد  هک  هچنآ  زا  ثیدـح  لهچ  نم  تّما  زا  سکره 
.درک دهاوخ  روشحم  ملاع 

نیب رد  نکل  تسین ؛" لَزنُم  یحو  هک  ینالف  فرح  : " دنیوگ یم  نآ  شزرا  ندروآ  نییاپ  ای  یسک  نخس  ّدر  يارب  هک  تسا  فورعم 
لزنم یحو  ًاعقاو  ملسو ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  مالسا  مظعا  ربمایپ  راتفگ  دارفا ، مامت  فرح  اه و  فرح  مامت 

زگره و  ( » 2 (؛  یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا *  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  : » دیامرف یم  ترضح  نآ  دیجمت  رد  هک  تسا  نآرق  نیا  نوچ  تسا ،
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!« تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچنآ  دیوگ ! یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا 

یم هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، ییادخ  درک  یم  لمع  مه  هچنآ  ًاعبط  و  دوب ، ییادخ  دومرف  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچنآ 
ناونع هب  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا ؛ تّجح  همه  يارب  موصعم  توکـس ) یتح  راتفر و  راتفگ و   ) ریرقت لعف و  لوق و  دنیوگ :

قشمرس ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امش  يارب  ًامّلـسم  ( » 3 (؛» ٌهَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  : » دومرف یفرعم  وگلا  صخاش و 
.دیشاب وا  دننام  مه  امش  ینعی  دوب ؛» ییوکین 

یم ناـیب  ار  یعرـش  مکح  ره  اـی  دوـمن ، یم  یتحیـصن  ره  درک ، یم  يرما  ره  تفگ ، یم  هچره  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
دوب تاقولخم  فرشا  هک  وا  دیشاب ، هتـشاد  عضاوت  لمحت و  ربص و  تفگ  یم  رگا  .دومرف  یم  لمع  نآ  هب  دوخ  همه ، زا  لبق  تشاد ،

ًاجارِـسَو ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعادَو  ًاریِذـَنَو *  ًارِّـشَبُمَو  ًادِـهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اهُّیَأ  ای   » تشاد ار  هجرد  تردـقو و  تاماقم  نیرتالاب  و 
تفرگ یم  همه  زا  رت  نییاپ  ار  شدوخ  هکلب  تشادـن ، یقرف  اهنت  هن  نارگید  اب  شا  یگدـنز  هک  دوب  عضاوتم  ردـق  نآ  یلو  ( 4 «) ًارِینُّم

.درک یم  یگدنز  ام  نیب  رد  ام و  زا  یکی  دننام  مه  وا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  يروط  هب 

شیوخ نید  وریپ  نخس و  هب  نمؤم  يو و  هتفیـش  ار  نانآ  هک  دوب  ( 6) مدرم تیاده  هب  صرح  و  ( 5) فوئر بلق  شوخ و  قلُخ  نیمه 
.دومرف رختفم  ( 7 «) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو   » لادم هب  ار  ناشیا  زین  دنوادخ  دوب و  هدرک 

تیمولظم رد  ترضح  نآ  ثیداحا  هک  دش  ثعاب  تلع  ود  نکل  تسه ؛ هدوب و  لزنم  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانخس  هچرگا 
عقاو
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یخرب هک  نیا  رگید  دوب و  هتفرگ  رارق  میرک  نآرق  ینعی  ناـشیا ؛ هزجعم  نیرت  هنادواـج  نیرت و  گرزب  راـنک  رد  هک  نیا  یکی  دوش :
.دندرک یم  يریگولج  هَّللا » باتک  انبسح   » هناهب هب  ربمایپ  ثیداحا  لقن  یتح  نیودت و  تباتک و  زا  اه  تدم  ات  اه 

ناشیا ثیداحا  راتفگ و  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  رهطم  مرکم و  تیب  لها  هژیو  هب  ربمایپ  صاخ  باحـصا  عناوم ، نیا  مامت  دوجو  اب 
رـشتنم یهقف  یخیرات و  بتک  یثیدح و  عماوج  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  قیرط  زا  دندرک و  طبـض  ظفح و  هنیـس  هب  هنیـس  ار 

.تسا هدومن  يروآ  عمج  ار  ترضح  نآ  نانخس  هک  تسا  يرایسب  ياه  باتک  اذل  تشگ ؛

دای مان و  هب  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  هک  یلاس  رد  كّربت  ناونع  هب  و  ًاثیدـح »....  نیعبرا  یتّمُأ  نم  ظفح  ْنَم   » شیاـمرف هب  اـنب  نکل 
؛ یثیدح ربتعم  بتک  زا  ناشیا ، رابرهگ  نانخس  زا  فیرـش  ثیدح  ( 8) لهچ طقف  تسا ، هدش  نّیزم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 

اهنت نیا  ینعی  تسا ، هدـش  شنیزگ  فلتخم  تاعوضوم  رد  هحاصفلا  جـهن  راونالاراحب و  قودـص ، خیـش  یلاما  یفاک ، لوصا  دـننام 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تالامک  لـیاضف و  ياـیند  يوس  هب  تسا  يا  هرجنپ  يوبن و  فراـعم  نارک  یب  سوناـیقا  زا  تسا  يا  هرطق 

.زیزع ناناوج  ًاصوصخ  ناقاتشم ؛ يور  هب  هلآو 

زین ترـضح و  نآ  دنمـشزرا  حـیاصن  يریگراـک  هب  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاروتـسد  هـب  ندرک  لـمع  اـب  تـسا  دـیما 
.میشاب یعقاو  ناملسم  زا  يا  هنومن  يدّمحم ، یقالخا  یمالسا و  يراتفر  اب  ناشیا ، راتفر  قالخا و  زا  يرادربوگلا 

ییانـشآ و تهج  هدـش ، پاچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  خـیرات و  نوماریپ  هک  ییاه  باتک  زا  یخرب  باتک ، ياهتنا  رد 
.تسا هدش  یفرعم  ترضح  نآ  نارادتسود  نادنمقالع و  هعلاطم 

یمامت زا 
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.مراد ار  رکشت  لامک  دنا  هدومن  يرای  ار  ریقح  باتک ، نیا  ندیسر  رمث  هب  رد  هک  ینازیزع 

يدیعس دمحا 

ق.ه لوالا 1427  عیبر  مهدفه 

لّوا ثیدح 

یهلا يایلوا  هناشن 

نع یفوکلا ، ّیلع  نب  دّمحم  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  یبأ ، انثّدـح  لاق : هللا  همحر  سیردإ  نب  دـمحأ  نب  نیـسحلا  انثّدـح 
: لاق مالسلا  مهیلع  هئآبآ  نع  قداصلا  هَّللادبع  یبأ  نع  يزیزهنلا ،)  ) يریرهنلا یسیع  نع  نانس ، نب  دّمحم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.ِمایِقلاَو ِمایِّصلِاب  ُهَسْفَن  انَعَو  ِماعَّطلا  َنِم  ُهَنَْطبَو  ِمالَکلا  َنِم  ُهاف  َعَنَم  ُهَمَّظَعَو ، َهَّللا  َفَرَع  ْنَم 

؟ ِهَّللا ُءآِیلْوَأ  ِءآلُؤه  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  اِنتاهَّمُأَو  اِنئآبِآب  اُولاق :

، ًهَْربِع ْمُهُرَظَن  َناکَف  اوُرَظَنَو  ًارْکِذ ، ْمُهُمـالَک  َناـکَف  اوُمَّلَکَتَو  ًارِْکف ، ْمُُهتوُکُـس  َناـکَف  اُوتَکَـس  ِهَّللا  َءآـِیلْوَأ  ّنِإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  َلاـق 
.ًهَکََرب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُُهیْشَم  َناکَف  اْوَشَمَو  ًهَمْکِح ، ْمُهُقُْطن  َناکَف  اوُقَطَنَو 

(9) .ِباوَّثلا َیلِإ  ًاقْوَشَو  ِباذَْعلا  َنِم  ًافْوَخ  ْمِهِداسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاوْرَأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ْتَِبتُک  ْدَق  ِیتَّلا  ُلاجْآلا  َالَْول 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

دوخ دراد و  یم  هگن  ماعط  زا  ار  دوخ  مکـش  ددنب و  یم  یفاضا  مالک  زا  ار  دوخ  ناهد  درادب ، گرزب  ار  وا  دسانـشب و  ار  ادخ  هکره 
.دنکفا یم  جنر  هب  زامن  هزور و  يارب  ار 

؟ دنیادخ يایلوا  نانیا  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  تیادف  هب  نامردام  ردپ و  دنتفگ :

نخس دنیوگ  نخس  نوچ  تسا و  هشیدنا  رکف و  ناشتوکس  دننک  توکس  هاگره  ادخ  يایلوا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نایم اه  نآ  شور  راتفر و  دشاب و  تمکح  ملع و  ناشراتفگ  تسا و  تربع  اه  نآ  هاگن  دننک ، هاگن  هاگ  ره  و  دشاب ؛ ادـخ  رکذ  ناش 

.تسا تکرب  ثعاب  مدرم 

.دندیجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  یهلا  باوث  قوش  شتآ و  باذع  سرت  زا  دوب ، هدشن  نّیعم  ناشیارب  لجا  رگا 

مود ثیدح 
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توبن هزجعم  یسانشادخ و 

هَّللادبع یبأ  نع  ماس ، لآ  یلوم  یلعألا  دبع  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  یبوقعیلا ، نع  ّیلع ، نب  نسحلا  نع  هیبأ ، نع  میهاربا ، نب  ّیلع 
: مالسلا هیلع 

َّنِإ َلاق :
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ِینَْتبَجَأ َْتنَأ  ْنِإَف  َّکِبَر ، ْنَع  َُکلَأْسَأ  ُْتئِج  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلاقَف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  یلِإ  َءآـج  ُتْخَبِـس ، َُهل  ُلاـُقی  ًاـّیِدوُهَی 
.ُْتعَجَر ّالِإَو  ُْهنَع  َُکلَأْسَأ  اّمَع 

.َْتئِش اّمَع  ْلَس  َلاق :

؟ َکُّبَر َْنیَأ  َلاق :

.ِدوُدْحَْملا ِناکَْملا  َنِم  ْیَش ٍء  ِیف  َْسَیلَو  ٍناکَم ، ِّلُک  ِیف  َوُه  َلاق :

؟ َوُه َْفیَکَو  َلاق :

.ِهِْقلَِخب ُفَصُویال  ُهَّللاَو  ٌقُولْخَم  ُْفیَْکلاَو  ِْفیَْکلِاب  یِّبَر  ُفِصَأ  َْفیَکَو  َلاق :

؟ ِهَّللا ُِّیبَن  َکَّنَأ  ُمَْلُعی  َْنیَأ  ْنِمَف  َلاق :

.ِهَّللا ُلوُسَر  ُهَّنِإ  ُتْخَبِس ! ای  ٍنِیبُم :   ٍ ِّیبَرَع ٍناِسِلب  َمَّلَکَت  ّالِإ  َِکلذ  ُْریَغ  الَو  ٌرَجَح  َُهلْوَح  َیَِقب  امَف  مالسلا : هیلع  َلاق 

(10) .ِهَّللا ُلوُسَر  َکَّنَأَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  َلاق : َُّمث  .اذه  ْنِم  ُنَْیبَأ  ًاْرمَأ  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  ام  ُتْخَبِس : َلاقَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تفگ دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  تخبس »  » مان هب  يدوهی  یصخش 

.مدرگرب هنرگ  بوخ و  رایسب  هک  دیداد  ارم  خساپ  رگا  منک ، شسرپ  تراگدرورپ  دروم  رد  ات  مدمآ  امش  دزن  هَّللا ! لوسر  ای 

.سرپب یهاوخ  هچره  دومرف :

؟ تساجک تراگدرورپ  درک : ضرع 

.تسین دودحم  اج  چیه  رد  تسه و  اج  همه  وا  دومرف :

؟ تسا هنوگچ  وا  سپ  تفگ :

هک يزیچ  هب  ادخ  تسادخ و  قولخم  یگنوگچ ، تیفیک و  لصا  هک  نیا  اب  منک  فصو  تیفیک  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  روطچ  دومرف :
.ددرگن فصو  تسا  هدرک  قلخ  دوخ 

؟ ییادخ ربمغیپ  وت  هک  دوش  هتسناد  اجک  زا  تفگ :

دندرک نخس  هب  عورش  ایوگ  ِیبرع  نابز  هب  هک  نیا  زج  دوبن  یکیدزن  نآ  رد  یتخرد  بوچ و  گنس و  چیه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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.تسادخ لوسر  وا  یتسار  هب  تخبس ! يا  دنتفگ : و 

تداهـش تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : سپـس  مدیدن و  نیا  زا  رت  نشور  یبلطم  زورما  ات  نم  تفگ : تخبس 
.ییادخ لوسر  وت  هک  مهد  یم 

موس ثیدح 

یهلا تمحر  هب  دامتعا 

نب دمحأ  نع  انباحصأ ، نم  هدع 
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: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ءاذحلا ، هدیبع  یبأ  نع  ریثک ، نب  دواد  نع  بوبحم ، نبا  نع  دّمحم ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

 - ْمُهَرامْعَأ ْمُهَـسُْفنَأ -  اُوبَْعتَأَو  اوُدَـهَتِْجا  َْول  ْمُهَّنِإَف  ِیباوَِثل ، اهَنُولَمْعَی  ِیتَّلا  ُمِِهلامْعَأ  یلَع  ِیل  َنُوِلماْعلا  ُلِکَّتَیال  یلاعَتَو  َكَرابَت  ُهَّللا  َلاـق 
ِتاجَرَّدلا ِعِیفَرَو  ِیتاّنَج  ِیف  ِمیِعَّنلاَو  ِیتَمارَک  ْنِم  يِدـْنِع  َنُوُبلْطَی  امِیف  ِیتَدابِع  َْهنُک  ْمِِهتَدابِع  ِیف  َنیِِغلاب  َْریَغ  َنیِرِّصَقُم  اُوناک  ِیتَدابِع  ِیف 

ِنَمَو یّ ْمُهُکِرْدـُت ، َِکلذ  َدـْنِع  ِیتَمْحَر  َّنِإَف  اوُِّنئَمْطَْیلَف ، ِیب  ِّنَّظلا  ِنْسُح  یلِإَو  اوُجْرَْیلَف  ِیلْـضَفَو  اوُِقثَْیلَف  ِیتَمْحَِرب  ْنِکلَو  يِراوِج  ِیف  یلُْعلا 
(11) .ُْتیَّمَسَت َِکلِذبَو  ُمیِحَّرلا  ُنمْحَّرلا  ُهَّللا  اَنَأ  ّیِنِإَف  يِْوفَع ، ْمُهُِسْبُلت  ِیتَرِفْغَمَو  ِیناوْضِر ، ْمُهُغِّلَُبی 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

اریز دنـشاب ؛ هتـشادن  دامتعا  دوخ  رادرک  هب  دننک  یم  راک  نم  زا  باوث  كرد  يارب  هک  یناسک  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
( ماقم  ) هنُک هب  دوخ  تدابع  رد  دنراک و  ریـصقت  مهزاب  دنزادنا ، تمحز  جـنر و  هب  نم  تدابع  رد  ار  دوخ  دنـشوکب و  رمع  همه  رگا 

.دنسرن نم  یگدنب 

تـسا نم  راوـج  رد  هک  يدـنلب  تاـجرد  ما و  یتـشهب  ياـه  تمعن  هب  زین  دـنیوج و  یم  نم  دزن  نم ، تـمارک  زا  هـچنآ  هـب  تبـسن  و 
هتـشاد نانیمطا  نم  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  هب  دنـشاب و  راودیما  نم  لضف  هب  دننک و  دامتعا  نم  تمحر  هب  دیاب  یلو  دیـسر ؛ دـنهاوخن 

یم مناوضر  تشهب و  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نم  شـشخب  .دوش و  یم  اه  نآ  لماش  نم  تمحر  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دنـشاب ؛
.ما هدش  هدیمان  زین  مسا  نیدب  و  نابرهم ، هدنیاشخب و  يادخ  منم  اریز  نانآ ؛ وفع  يارب  تسا  یسابل  نم ، شزرمآ  .دناسر و 

مراهچ ثیدح 

مالسا تقیقح 

هیلع هَّللادبع  یبأ  نع  نمحرلادبع ، نب  كردم  نع  مساقلا ، نب  هَّللادبع  نع  هیبأ ، نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع 
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: لاق مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

َلْهَأ انُّبُح  ِمالْـسِْإلا  ُساسَأَو  ٌساسَأ  ْیَـش ٍء  ِّلُِکلَو  ُعَرَْولا ، ُهُدامِعَو  ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُُهتَءوُُرمَو  ُراقَْولا  ُُهتَنیِزَو  ُءآیَْحلا  ُهُساِبلَف  ٌنایْرُع ، ُمالْـسِْإلَا 
(12) .ِْتیَْبلا

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ییاسراپ عرو و  شنوتـس  و  بوخ ، راک  شا  یگنادرم  و  راقو ، شرویز  و  اـیح ، شا  هماـج  سپ  هنهرب ؛ تخل و  تسا  یتقیقح  مالـسا 
.تسا نادناخ  ام  یتسود  مالسا  داینب  دراد و  يداینب  يزیچره  .تسا 

مجنپ ثیدح 

دنرفن هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانیشناج 

، رانید نب  تباث  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  يدزألا ، دایز  نب  دّمحم  نع  راّبجلادبع ، نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  دّـمحم ، نب  دـمحأ  انثّدـح 
: لاق مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  هیبأ ، نع  نیسحلا ، نب  ّیلع  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.اَهبِراغَمَو ِضْرَْألا  َقِراشَم  ِْهیَدَی  یلَع  ُهُرْکِذ -  یلاعَت  ُهَّللا -  ُحَتْفَی  يِذَّلا  ُِمئآْقلا  ْمُهُرِخآَو  ُِّیلَع ! ای  َْتنَأ  ْمُُهلَّوَأ  َرَشَعاْنِثا : يِدَْعب  ْنِم  ُهَِّمئَْألَا 

هللا یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  شماقمالاو  ّدج  زا  مالـسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  داّجـس  ماما 
: دومرف هلآو  هیلع 

وا تسد  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یمئاق  نامه  اـه  نآ  رخآ  و  یلع ! يا  ییوت  اـه  نآ  نیتسخن  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  سپ  ناـماما 
(13) .دنک یم  حتف  ار  نیمز  برغم  قرشم و 

مشش ثیدح 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  مالسا و  تقیقح 

مهیلع هّدـج  نع  هیبأ ، نع  یناـثلا ، رفعج  یبأ  نع  ّینـسحلا ، هَّللادـبع  نب  میظعلادـبع  نع  دّـمحم ، نب  دـمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هدـع 
: مالسلا هیلع  نیمؤملاریمأ  لاق  لاق : مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
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؛ ًارِصان َُهل  َلَعَجَو  ًانْصِح  َُهل  َلَعَجَو  ًارُون  َُهل  َلَعَجَو  ًهَصْرَع  َُهل  َلَعَجَف  َمالْسِْإلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ 

ْمُهَتَعیِشَو ِیْتَیب  َلْهَأ  اوُّبِحَأَف  اُنتَعیِشَو ، ِیْتَیب  ُلْهَأَو  اَنَأَف  ُهُراْصنَأ  اّمَأَو  ُفوُْرعَْملاَف ، ُُهنْـصِح  اّمَأَو  ُهَمْکِْحلاَف ، ُهرُُون  اّمَأَو  ُنآْرُْقلاَف ، ُُهتَـصْرَع  اّمَأَف 
ِیْتَیب ِلْهَأ  َّبُحَو  ِبُح  یّ ُهَّللا  َعَدْوَتْـسا  ِءآمَّسلا ، ِلْهَِأل  مالـسلا  هیلع  لِیئَْربِج  ِینَبَـسَنَف  اْینُّدـلا  ِءامَّسلا  َیلِإ  ِیِب  َيِرْـسُأ  اَّـمل  ُهَّنِإَـف  ْمُهَراـْصنَأَو ،

.ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ٌهَعیِدَو  ْمُهَْدنِع  َوُهَف  ِهَِکئالَْملا ، ِبُوُلق  ِیف  ْمِِهتَعیِشَو 

ِینِمُؤم ِبُوُلق  ِیف  ْمِِهتَعیِشَو  ِیْتَیب  ِلْهَأ  َّبُحَو  ِبُح  یّ َّلَجَو -  َّزَع  ُهَّللا -  َعَدْوَتْساَف  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یلِإ  ِینَبَـسَنَف  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یلِإ  ِیب  َِطبَه  َُّمث 
.ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ِیتَعیِدَو  َنوُظَفْحَی  ِیتَّمُأ  اُونِمؤُمَف  ِیتَّمُأ ،

َلُجَّرلا َّنَأ  ْوَلَف  الَأ 
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ِنَع ّالِإ  ُهَرْدَـص  ُهَّللا  َجَرَف  ام  ِیتَعیِـشَو  ِیْتَیب  ِلْهَِأل  ًاـضِْغبُم  َّلَـجَوَّزَع -  َهَّللا -  یََقل  َُّمث  اْینُّدـلا  َماـّیَأ  ُهَرْمُع  َّلَـجَوَّزَع -  َهَّللا -  َدَـبَع  ِیتَّمُأ  ْنِم 
(14) .ِقافِّنلا

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  ینسح  میظعلادبع  ترضح 

غارچ نآرق و  شنادیم  درک ؛ رّرقم  يروای  دروآرب و  يژد  تخورفارب و  یغارچ  تخاس و  ینادیم  نآ  يارب  دـیرفآ و  ار  مالـسا  ادـخ 
.تسا بوخ  راک  شا  هدنرادهگن  ژد  تمکح و  شنازورف 

رد ارم  هک  هاگ  نآ  اریز  ار ؛ اه  نآ  ناروای  نایعیـش و  ار و  منادـناخ  دـیرادب  تسود  سپ  ام ، نایعیـش  منادـناخ و  منم و  شناروای ؛ اّما 
منادناخ و یتسود  نم و  یتسود  دـنوادخ  .درک  یفرعم  بسن  هب  نامـسآ  لها  هب  ارم  لیئربج  سپ  دـندرب  الاب  نامـسآ  هب  جارعم  بش 

.تسا هعیدو  تمایق  زور  ات  نانآ  دزن  رد  نآ  تشاذگ و  تناما  اه  هتشرف  لد  رد  ار  اه  نآ  نایعیش 

منادناخ و یتسود  نم و  یتسود  ّلجوّزع -  يادـخ -  .درک  یفرعم  بسن  هب  زین  نیمز  لها  رب  دروآ و  دورف  نیمز  لها  دزن  ارم  سپس 
یم هگن  منادـناخ  هرابرد  ارم  هعیدو  تماـیق ، زور  اـت  متّما  ناـنمؤم  سپ  تشاذـگ ، تناـما  متّما  ناـنمؤم  ياـه  لد  رد  ار  اـه  نآ  هعیش 

.دنراد

هک یلاح  رد  دیامن ؛ تاقالم  ادخ  اب  سپـس  دنک و  تدابع  دتـسرپب و  ار  ادخ  دنک و  رمع  تسایند  ات  متّما  زا  يدرم  رگا  دیـشاب ! هاگآ 
(. دوش یم  روشحم  نامیا  یب  قفانم و  تمایق ، زور   ) قافن هب  زج  دیاشگن ، ار  شلد  ادخ  تسا ، نم  هعیش  نادناخ و  نمشد 

متفه ثیدح 

ادخ يارب  ینمشد  یتسود و 

نع يرکسعلا ، دّمحم  یبأ  نع  امهیوبأ ، نع  رایس ، نب  دّمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دّمحم  نب  فسوی  نع  مساقلا ، نب  دّمحم  انثّدح 
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: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ 

: ٍمْوَی َتاذ  ِِهباحْصَأ  ِضْعَِبل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 

َمْعَط ٌلُجَر  ُدِـجَی  الَو  َِکلذـِب  ّالِإ  ِهَّللا  َهَیالِو  ُلانَت  ـال  ُهَّنِإَـف  ِهَّللا ؛ ِیف  ِداـعَو  ِهَّللا ، ِیف  ِلاوَو  ِهَّللا ، ِیف  ْضِْغبَأَو  ِهَّللا ، ِیف  ِْببْحَأ  ِهَّللا ! َدـْبَع  اـی 
َنوُّداوَتَی اْهیَلَع  اْینُّدلا ، ِیف  اهُرَثْکَأ  اذه  ْمُکِمْوَی  ِساّنلا  ُهاخاُؤم  ْتَراص  ْدَـقَو  َِکلذَـک ، ُنوُکَی  یّتَح  ُهُمایِـصَو  ُُهتالَـص  ْتَُرثَک  ْنِإَو  ِنامیِْإلا 

.ًاْئیَش ِهَّللا  َنِم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َِکلذَو ال  َنوُضَغابَتَی  اْهیَلَعَو 

یّتَح ُهّوُدَع  ْنَمَو  ِهِیلاوُأ  یّتَح  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  ُِّیلَو  ْنَمَف  َّلَجَوَّزَع ؟-  ِهَّللا -  ِیف  ُْتیَداعَو  ُْتَیلاو  ْدَـق  یِّنَأ  َمَلْعأ  ْنَأ  ِیل  َْفیَکَو  َُهل : َلاقَف 
؟ ِهیِداعُأ

؟ اذه يرَت  َأ  َلاقَف : مالسلا  هیلع  ٍِیلَع  یلِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َراشَأَف 

یَلب َلاقَف :

ُهَّنَأ َْولَو  اذه  َّوُدَـع  ِداعَو  َكِدـَلَوَو ، َکِیبَأ  ُِلتاق  ُهَّنَأ  َْولَو  اذـه    ّ ِِیلَو ِلاو  ِهِداعَف ، ِهَّللا ، ُّوُدَـع  اذـه  ُّوُدَـعَو  ِِهلاوَف ، ِهَّللا ، ُِّیلَو  اذـه  ُِّیلَو  َلاق :
(15) .َكَُدلَوَو َكُوبَأ 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

نیا اب  زج  یسر ، یمن  ادخ  تیالو  هب  هک  اریز  ادخ ؛ يارب  زین  تبـضغ  رهم و  دشاب و  ادخ  يارب  تا  ینمـشد  یتسود و  ادخ ! هدنب  يا 
.راک

رثکا راگزور ، نیا  رد  یلو  دشاب ، نینچ  هک  نیا  رگم  دشاب  دایز  شا  هزور  زامن و  دنچ  ره  دـنک  یمن  كرد  ار  نامیا  هزم  سک  چـیه 
.درادن ادخ  بناج  زا  يدوس  چیه  ناشیارب  نیا ، هک  یلاح  رد  دننک  یم  ینمشد  یتسود و  ایند ، ساسا  رب  مدرم 

وا اب  ات  تسیک ، ادـخ  تسود  تسیچ ؟ ادـخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  رایعم  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صخـش  نآ 
؟ مشاب وا  نمشد  ات  تسیک  ادخ  نمشد  و  منک ؟ یتسود 

ایآ دومرف : درک ، یم  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
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؟ ینیب یم  ار  درم  نیا 

.يرآ درک : ضرع 

.شاب نمـشد  نآ  اب  سپ  تسادـخ ، نمـشد  وا ، نمـشد  .نک  یتسود  نآ  اـب  سپ  تسادـخ ؛ تسود  وا ، تسود  دـندومرف : ترـضح 
.دشاب تدنزرف  ای  ردپ  دنچ  ره  رادب ، نمشد  ار  وا  نمشد  و  دشاب ، تدنزرفو  ردپ  لتاق  دنچ  ره  رادب ، تسود  ار  وا  تسود 

متشه ثیدح 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  ربمایپ  شرافس 

ورمع نع  ینرعلا ، نیسحلا  نب  نسح  نع  ساّبعلا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  نع  هنانک ، نب  تباث  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  ظفاحلا ، انثّدح 
: لاق ساّبع  نبا  نع  ییحی ، یبأ  نع  ءاطع ، نع  تباث ، نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  لاقَف  ِْهَیلِإ  ُساّنلا  َعَمَتْجاَو  َبَطَخَف  َرَْبنِْملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َدِعَص 

ْنِإ ًارَبَـخ  ْمُکُِربْـخُأ  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ  ّیِنَأَو  ٌلُوتْقَم  ًاـِّیلَع  یِّمَع  َْنبا  َّنَأَو  ٌضُوبْقَم  ّیِنَأ  ََّیلِإ  یحْوَأ  َّلَـجَوَّزَع -  َهَّللا -  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا ! َرَـشْعَم  اـی 
: ُْمتْکَلَه ُهوُُمتْکَرَت  ْنِإَو  ُْمتْمَّلَس  ِِهب  ُْمْتلِمَع 

ُهوُُمتْدَـشْرَتْسا ْنِإ  َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  ُدـِئآقَو  َنیِقَّتُُملا ، ُماـمِإ  َوُهَو  ِنَع  یّ ِلَبُْملا  ُغّ َوُهَو  ِیتَـفِیلَخ  َوُهَو  يِریِزَو  َوُهَو  یِخَأ  َوُه  ًاـِّیلَع  یِّمَع  َْنبا  َّنِإ 
َهَّللاَف ُهوُُمتْعَیاب  ْنِإَو  ُْمْتیَـصَع ، َهَّللاَف  ُهوُُمْتیَـصَع  ْنِإَو  ُْمتْعَطَأ ، َهَّللاَف  ُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإَو  ُْمْتلَلَـض ، ُهوُُمتَْفلاخ  ْنِإَو  ُْمتْوََجن ، ُهوُُمتِْعبَت  ْنِإَو  ْمُکَدَـشْرَأ ،

.ُْمْتثَکَن ِهَّللا  َهَْعیَبَف  ُهَتَْعَیب  ُْمْتثَکَن  ْنِإَو  ُْمتْعَیاب ،

.َکَلَه   ّ ٍِیلَع ِْریَغ  َْدنِع  ُهَْملِع  یغَْتبا  ِنَمَو  َّلَض ، ُهََفلاخ  ْنَم  يِذَّلا  َوُهَو  َنآْرُْقلا  َّیَلَع  َلَْزنَأ  َّلَجَوَّزَع -  َهَّللا -  َّنِإ 

ِیَتبارَقَو ِیتَّماح  ْمُهَّنِإَف  ْمِهِظْفِح ، ْنِم  ِِهب  ُْمتْرَمَأ  يِذَّلِاب  ّالِإ  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ِلَُخت  ِینوُفّ الَو  ِیتَحیِـصَن  َّقَح  اُوفِرْعاَو  ِیلْوَق  اوُعَمِْـسا  ُساّنلا ! اَـهُّیَأ 
ِیناذآ ْمُهاذآ  ْنَمَف  ِیْتَیب ، ُلْهَأ  ْمُهَّنِإ  اـمِهِیف ، ِلَُخت  ِینوُفّ َْفیَک  اوُرُْظناَـف  ِْنیَلَقَّثلا ، ِنَع  َنُولَءآـسُمَو  َنوُعوُمْجَم  ْمُکَّنِإَو  يِدـالْوَأَو ، ِیتَوْخِإَو 

، ِیَنلَذَخ ْمَُهلَذَـخ  ْنَمَو  ِینْرَـصَن ، ْمُهَرَـصَن  ْنَمَو  ِینَمَرْکَأ ، ْمُهَمَرْکَأ  ْنَمَو  ِینَّزَعَأ ، ْمُهَّزَعَأ  ْنَمَو  ِینَّلَذَأ ، ْمُهَّلَذَأ  ْنَمَو  ِینَمَلَظ ، ْمُهَمَلَظ  ْنَمَو 
ْمِهِْریَغ ِیف  يدُْهلا  َبَلَط  ْنَمَو 
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.ِیَنبَّذَک ْدَقَف 

اذـه ِیلْوَق  ُلُوقَأ  ُُهتْمَـصَخ ، ُهُمْـصَخ  ُْتنُک  ْنَمَو  ْمُهاذآ  ْنَِمل  ٌمْصَخ  ّیِنِإَـف  ُهوُُمتیَِقل ؛ اذِإ  َنُوِلئاـق  ُْمْتنَأ  اـم  اوُرُْظناَو  َهَّللا  اوـُقَّتا  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ 
(16) .ْمَُکلَو ِیل  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأَو 

عورش دندوب ، هدش  عمج  وا  درگ  مدرم  هک  یلاح  رد  تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يزور  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 
: دومرفو درک  ینارنخس  هب 

لاح دیسر و  دهاوخ  تداهـش  هب  یلع ، میومع ، رـسپ  و  دش ، مهاوخ  حور  ضبق  نم  هک  هدرک  یحو  زیزع  دنوادخ  نانمؤم ! هورگ  يا 
نیا ربخ  نآ  دیوش و  كاله  دینک ، كرت  ار  نآ  رگا  دینامب و  ملاس  دینک ، لمع  نآ  هب  رگا  هک  مهد  یم  يربخ  امش  هب  نم  مدرم ! يا 

: تسا

ياوشیپ ناراـکزیهرپ و  ماـما  وا  دـنک ، یم  غیلبت  نم  فرط  زا  وا  تسا ، نم  نیـشناج  ریزو و  ردارب ، یلع ، میومع ، رـسپ  هک  یتسار  هب 
دینک وا  تفلاخم  رگا  دـیبای و  یم  تاـجن  دـیوش  وا  وریپ  رگا  دـنک ، یم  ناـتداشرا  دـیهاوخب  ییاـمنهار  وا  زا  رگا  تسا ؛ نادیفـسور 

ضقن وا ، دهع  ضقن  ادخ و  اب  تعیب  وا ، اب  تعیب  تسا ؛ ادخ  ینامرفان  وا ، ینامرفانو  ادـخ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  دـیوش ؛ یم  هارمگ 
.تسادخ دهع 

دوش و هارمگ  دنک ، تفلاخم  نآ  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  دومرف و  لزان  نم  رب  ار  نآرق  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
.ددرگ كاله  دنک  وج  تسج و  یلع  هار  ریغ  زا  ار  نآ  شناد  سک  ره 

ار نانآ  دینک و  لمع  مدرک  رما  هک  هنوگ  نآ  منادناخ ، هب  تبسن  نم  زا  سپ  دیسانشب و  ارم  زردنا  قح  دیونـشب ، ارم  راتفگ  مدرم ! يا 
.دنتسه نم  نادنزرف  ناردارب و  ناشیوخ و  نم و  هزوح  رد  اه  نآ  اریز  دییامن ؛ ظفح 

عمج تمایق  زور  رد  ًامتح  امش 
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؛ دینک یم  راتفر  هنوگچ  اه  نآ  اب  هک  دیـشاب  بظاوم  نم  زا  سپ  اذل  دیوش ، یم  ییوجزاب  نم  ترتع  نآرق و  هراب  رد  دـش و  دـیهاوخ 
ناشراوخ سکره  هدرک ، متـس  نم  هب  دنک  متـس  اه  نآ  هب  سکره  هداد ، رازآ  ارم  دهد  ناشرازآ  سکره  دنتـسه ، نم  نادناخ  نانآ 

ار اه  نآ  هکره  هتـشاد ، یمارگ  ارم  دراد  یمارگ  ار  اـه  نآ  سکره  هتـشاد ، زیزع  ارم  دـنک  ناـشزیزع  سکره  هدرک ، راوخ  ارم  دـنک 
دهاوخب تیاده  اه  نآ  ریغ  زا  سکره  هتشادرب و  تسد  نم  يرای  زا  درادرب  تسد  اه  نآ  يرای  زا  هکره  هدرک ، يرای  ارم  دنک  يرای 

.تسا هدرک  بیذکت  ارم 

یـسک نمـشد  نم ، هک  یتسار  هب  .تفگ  دیهاوخ  هچ  ادخ  تاقالم  ماگنه  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشاب و  هتـشاد  میب  ادـخ  زا  مدرم ! يا 
(. مزاس شروهقم  بولغم و  و   ) منک همصاخم  وا  اب  مشاب  وا  نمشد  نم  سکره  دهد و  رازآ  ار  اه  نآ  هک  متسه 

.منک یم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  امش  مدوخ و  يارب  متفگ و  هک  دوب  نم  راتفگ  نیا 

مهن ثیدح 

شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تلزنم  ماقم و 

نع هعیهل ، نب  هَّللا  دبع  نع  یلجبلا ، حداک  نع  روصنم ، نب  قاحـسإ  نع  باوث ، نب  دّمحم  نع  دیزی ، نب  هَّللا  دبع  نع  ظفاحلا ، انثّدح 
: لاق هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  راسی ، نب  هملس  نع  دایز -  نبإ  ینعی  نمحرلا -  دبع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَق  َرَْبیَخ ، ِْحتَِفب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  مالسلا  هیلع  ِّیلَع  َمَدَق  اَّمل 

اوُذَـخَأ ّالِإ  ٍءالَِمب  ُّرُمَت  ًالْوَق ال  َمْوَْیلا  َکِیف  ُْتلَُقل  َمَیْرَم  ِْنب  یَْـسیِع  ِحیِـسَْمِلل  يراصَّنلا  َِتلاـق  اـم  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُِفئآوَط  َکـِیَف  َلوُقَت  ْنَأ  ـالَْول 
، َْکنِم اَنَأَو  ِنِم  یّ َنوُکَت  ْنَأ  َُکبْسَح  ْنِکلَو  ِِهب ، َنوُفْشَتْسَی  َكِروُهَط  ِلْضَف  ْنِمَو  َْکیَلْجِر  ِتْحَت  ْنِم  َبارُّتلا 
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یَلَع ًادَغ  َکَّنَأَو  ِیتَّنُس ، یلَع  ُِلتاُقتَو  ِیتَّمِذ ، ُئِْرُبت  َکَّنَأَو  يِدَْعب  َِّیبَن  ُهَّنَأ ال  ّالِإ  یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َکَّنَأَو  َُکثِرَأَو ، ِیُنثِرَت 
.ِیتَفِیلَخ ِضْوَْحلا 

ٍرُون ْنِم  َِربانَم  یلَع  َکَتَعیِش  َّنَأَو  ِیتَّمُأ ، ْنِم  ِهَّنَْجلا  ِلِخاد  ُلَّوَأ  َکَّنَأَو  یِعَم ، یسُْکی  ْنَم  ُلَّوَأ  َکَّنَأَو  ِضْوَْحلا ، یَلَع  ُدِرَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َکَّنَأَو 
.ِیناریِج ِهَّنَْجلا  ِیف  ًادَغ  اُونوُکَیَو  ْمَُهل  ُعَفْشَأ  ِیلْوَح ، ْمُهُهوُجُو  ًهَّضَْیبُم 

.يَِدلَو َكََدلَو  َّنَأَو  ِیتَریِرَسَک ، َكِرْدَص  َهَریِرَس  َّنَأَو  ِیتِّینالَع ، َکَتَِّینالَعَو  يِّرِس  َكَّرِس  َّنَأَو  یِْملِس ، َکَْملِسَو  ِیبْرَح ، ََکبْرَح  َّنَأَو 

ََطلاخ امَک  َکُمَدَو  َکُمَْحل  ٌِطلاُخم  ُنامیِْإلَأ  َْکیَْنیَع ، َْنَیبَو  َِکْبلَقَو  َکـِناِسل  یلَع  َّقَْحلا  َّنَأَو  َکَـعَم ، َّقَْحلا  َّنَأَو  ِیتادِـع ، ُزِْجُنت  َکَّنَأَو 
.َکَعَم َضْوَْحلا  َدِرَی  یّتَح  ََکل  ٌّبُِحم  ُْهنَع  َبیِغَی  َْنلَو  ََکل  ٌضِْغبُم  َضْوَْحلا  َّیَلَع  َدِرَی  َْنل  ُهَّنَأَو  یِمَدَو ، یِمَْحل 

ِِمتاـخ ِهَّیِرَبـْلا  ِْریَخ  یلِإ  ِینَبَّبَحَو  َنآْرُْقلا  ِینَمَّلَعَو  ِمالْـسِْإلِاب  َّیَلَع  َمَْعنَأ  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلا  َلاـق : َُّمث  ًادِـجاس ، مالـسلا  هیلع  ٌِیلَع  َّرَخَف  َلاـق :
.َّیَلَع ُْهنِم  ًالْضَفَو  ُْهنِم  ًاناسْحِإ  َنِیلَسْرُملا  ِیَسَو  ِدّ َنیِّیبَّنلا 

(17) .يِدَْعب َنُونِمْؤُْملا  ِفَْرُعی  َْمل  َْتنَأ  الَْول  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ُِیبَّنلا  َلاقَف  َلاق :

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يارب  ار  ربیخ  حـتف  هدژم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج 
: دومرف وا  هب  ترضح  دروآ ،

یم ییاهزیچ  وت  هراب  رد  دـنتفگ ، یـسیع  هرابرد  يراصن  هک  هنوگ  نآ  دـنتفگ  یمن  ار  ینانخـس  وت  دروم  رد  نم ، تّما  زا  یخرب  رگا 
: هک تسا  یفاک  وت  يارب  نیمه  لاح ، نیا  اب  .دـنتفرگ  یم  افـش  ناونع  هب  ار  تیوضو  بآ  يدایز  تیاپ و  ریز  كاخ  مدرم ، هک  متفگ 

نیا زج  یسوم ، هب  تبسن  یتسه  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  وت ؛ ثراو  مه  نم  ینم و  ثراو  وت ، ماوت ؛ زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت 
، ینک یم  ادا  وت  ارم  نیَد  .تسین  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک 
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.یشاب یم  نم  هفیلخ  رثوک  ضوح  رب  تمایق  يادرف  ینک و  یم  گنج  نم  شور  هب 

نیلّوا ینک و  یم  نت  رب  هماج  نم  هارمه  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  .يوش  یم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت 
.يوش یم  تشهب  دراو  نم  تُّما  زا  هک  یتسه  یسک 

نم ياه  هیاسمه  نانآ  منک و  یم  تعافش  ار  اه  نآ  مه  نم  دنـشاب و  نم  فارطا  رد  دیفـس ، يور  اب  رون و  زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیش 
.دنتشهب رد 

نادنزرف وت ، نادنزرف  نم و  راکشآ  وت  راکشآ  تسا ؛ نم  ّرس  زار و  وت ، ّرـس  زار و  تسا ، نم  اب  حلـص  گنج و  وت ، اب  حلـص  گنج و 
.دنتسه نم 

اب ناـمیا  .تسوت  مشچ  بلق و  رد  يراـج و  وت  ناـبز  رب  هدوب و  وت  اـب  قح  هشیمه  ینک ، یم  لـمع  نم  ياـه  هدـعو  هب  هک  ییوـت  نیا 
.تسا هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هتخیمآ  وت  نوخ  تشوگ و 

.دوش نآ  دراو  وت  هارمه  هب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  بیاغ  نآ  زا  زین  وت  تسود  دسرن و  رثوک  ضوح  رب  وت  نمشد  زگره 

نآرق ارم  داد ، نم  هب  یناملـسم  تمعن  هک  ار  ادخ  دـمح  تفگ : داتفا و  هدجـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  رباج 
.داد رارق  ناربمایپ  ياقآ  ربمایپ و  نیرخآ  مدرم ، نیرتهب  بوبحم  ارم  شدوخ  ناسحا  لضف و  هب  تخومآ و 

.دـندش یمن  هتخانـش  نانمؤم  نم  زا  سپ  يدوبن ، وت  رگا  یلع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هاـگ  نآ  دـیوگ : یم  رباـج 
(18)

مهد ثیدح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب 

، نامیلس نب  رفعج  نع  ّيرـصبلا ، دّمحم  نب  یّلعملا  نع  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  انثّدح  لاق : رورـسم  نب  دّمحم  نب  رفعج  انثّدح 
، هیبأ نع  مکحلا ، هَّللا  دبع  نع 
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: لاق ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.يَِدلَو ْمُهُرِخآَو  یِخَأ  ْمُُهلَّوَأ  َرَشَع : اْنثا  يِدَْعب  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُجَجُحَو  ِیئآیِصْوَأَو ، ِیئآفَلُخ  َّنِإ 

؟ َكوُخَأ ْنَمَو  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلِیق :

.ٍِبلاط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاق :

؟ َكَُدلَو ْنَمَف  َلِیق :

َلَّوََطل ٌدِحاو  ٌمْوَی  ّالِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  ًاِّیبَن    ّ ِقَْحلِاب ِینَثََعب  يِذَّلاَو  .ًاْملُظَو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاطِْـسق  اهُأَلْمَی  يِذَّلا  ُّيِدـْهَْملَا  َلاق :
ُُهناْطلُـس ُُغْلبَیَو  ِهِرُوِنب  ُضْرَْألا  ُقَرْـشَتَو  ُهَْفلَخ  یِّلَُـصیَف  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ِهَّللا  ُحوُر  ُلِْزنَیَف  ّيِدْهَْملا  يَِدلَو  ِهِیف  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهَّللا 

(19) .َبِْرغَْملاَو َقِرْشَْملا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.دشاب یم  مدنزرف  اه  نآ  رخآ  مردارب و  نانآ  لّوا  هک  دنرفن  هدزاود  مدرم  رب  یهلا  ياه  تّجح  نم و  يایصوا  نانیشناج و  انامه 

؟ تسا یسک  هچ  تردارب  ادخ ! ربمایپ  يا  دش : هتفگ 

.بلاط یبا  نب  یلع  دومرف :

؟ تسا یسک  هچ  تدنزرف  دش : ضرع 

.دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نامه  يدهم ؛ دومرف :

ردـق نآ  ار  زور  کـی  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هدـنام  یقاـب  زور  کـی  طـقف  اـیند  رمع  زا  رگا  تخیگنارب ! يربماـیپ  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق 
رون هب  نیمز  درازگ و  زامن  ناشیا  رـس  تشپ  دوش و  لزان  نامـسآ  زا  حیـسم  ترـضح  .دیامن  روهظ  يدهم  مدنزرف  هک  دـنک  ینالوط 

.دریگ ارف  ار  ملاع  برغ  ات  قرش  زا  شتموکح  دوش و  نشور  وا  دوجو 

مهدزای ثیدح 

لقع تفارش 

: لاق هعفر  باحصأ ، ضعب  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  انباحصأ ، نم  هدع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
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َثََعبالَو ِلِهاْجلا ، ِصوُخُـش  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِِلقاْعلا  ُهَماِقاَو  ِلِهاْجلا  ِرَهَـس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِِلقاْعلا  ُمْوَنَف  ِلْقَْعلا ، َنِم  َلَْضفَأ  ًاْئیَـش  ِداـبِْعِلل  ُهَّللا  َمَسَق  اـم 
َلِمْکَتْسَی یّتَح  ًالوُسَر  الَو  ًاِّیبَن  ُهَّللا 
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ِهَّللا َِضئارَف  ُْدبَْعلا  يَّدَأ  امَو  ِنیِدِهَتْجُْملا ، ِداِهتْجا  ْنِم  َلَْضفَأ  ِهِسْفَن  ِیف  ِّیبَّنلا  ُرِمُْضی  امَو  ِِهتَّمُأ  ِلوُقُع  ِعیِمَج  ْنِم  َلَْضفَأ  ُُهْلقَع  ُنوُکَیَو  َلْقَْعلا 
ُرَّکَذَتَی امَو   » یلاعَت ُهَّللا  َلاق  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا ، اُولوُأ  ْمُه  ُءآلَقُْعلاَو  ُِلقاْعلا ، َغََلب  ام  ْمِِهتَدابِع  ِلْضَف  ِیف  َنیِِدباْعلا  َعیِمَج  َغََلب  الَو  ُْهنَع  َلَقَع  یّتَح 

(21 (.) 20 «) ِباَْبلَألا اُولوُأ  ّالِإ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

جنر و زا  رتهب  لقاع  تماقا  تسا و  لهاج  يرادیب  بش  زا  رتهب  لقاع  باوخ  هدرکن ، تمـسق  لقع  زا  رتهب  يزیچ  شناگدـنب  هب  ادـخ 
.داهج يارب  تسا  لهاج  تمحز 

ربمغیپ .دـشاب و  هدوب  شتّما  همه  لقع  زا  رتهب  شلقع  هدرک و  لماک  ار  وا  لقع  هک  یتقو  اـت  تسا  هتخیگنینرب  یلوسر  ربمغیپ و  ادـخ 
.تشادن نادهتجم  داهتجا  زا  رتهب  يزیچ  شرطاخ  رد 

و دنسرن ، لقاع  ياپ  هب  تدابع  لضف  رد  نادباع  همه  دبایرد ، يو  زا  ار  نآ  دوخ  لقع  هب  ات  دهدن  ماجنا  ار  ادخ  ضیارف  يا  هدنب  چیه 
«. نادنمدرخ زج  دنوشن  روآ  دای  : » تسا هدومرف  اه  نآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  نادنمدرخ  نامه  نالقاع 

مهدزاود ثیدح 

ملع تلیضف 

دّمحم نب  رفعج  نع  ًاـعیمج  دّـمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دّـمحمو  داـیز ، نب  لهـس  نع  دّـمحم ، نب  یلعو  نـسحلا  نـب  دّـمحم 
هیلع هَّللادـبع  یبأ  نع  حادـقلا ، نع  یـسیع ، نب  داـمح  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  و  حادـقلا ؛ نومیم  نب  هَّللادـبع  نع  يرعـشألا ،

: لاق مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 

ُرِفْغَتْـسَی ُهَّنِإَو  ِِهب  ًاضِر  ِْملِْعلا  ِِبلاِطل  اهَتَِحنْجَأ  ُعَضََتل  ُهَِکئـالَْملا  َّنِإَو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ًاـقیِرَط  ِِهب  ُهَّللا  َکَلَـس  ًاـْملِع  ِهِیف  ُُبلْطَی  ًاـقیِرَط  َکَلَـس  ْنَم 
َْهْلَیل ِموُجُّنلا  ِِرئآس  یلَع  ِرَمَْقلا  ِلْضَفَک  ِدـِباْعلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَفَو  ِرْحَْبلا ، ِیف  ِتوُْحلا  َیّتَح  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَمَو  ِءآمَّسلا  ِیف  ْنَم  ِْملِْعلا  ِِبلاـِطل 

َءآِیبَنَْألا َّنِإ  ِءآِیْبنَْألا ، ُهَثَرَو  َءآمَلُْعلا  َّنِإَو  ِرْدَْبلا ،
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(22) .ٍِرفاو ٍّظَِحب  ُْهنِم  َذَخَأ  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  َْملِْعلا ، اُوثَّرَو  ْنِکلَو  ًامَهْرِد  الَو  ًارانیِد  اُوثِّرَُوی  َْمل 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ملع بلاط  زا  تیاضر  هناشن  هب  اه  هتـشرف  هک  یتسار  هب  دـناسرب و  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  دـیوج ، یـشناد  نآ  رد  هک  دور  یهار  هکره 
.دنیاشگ یم  شیاپ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهرپ 

.ایرد نایهام  یتح  دهاوخ  یم  شزرمآ  ملع ، بلاط  يارب  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هکره  انامه 

هتبلا ( 23) .دنناربمایپ ناثراو  املع  هک  یتسار  هب  و  هدراهچ ، بش  رد  ناگراتـس  رب  تسا  هام  تلیـضف  نوچمه  دـباع ، رب  ملاع  تلیـضف 
یناوارف هرهب  تفرگرب ، نآ  زا  هکره  هک  تسا  ناشیا  ملع  ناـمه  اـه  نآ  ثرا  هکلب  دـنا  هتـشاذگن  ثرا  هب  یمهرد  راـنید و  ناربمغیپ 

.تسا هدرب 

مهدزیس ثیدح 

تدابع زامن و 

نب حلاص  نب  دمحا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : ینادمهلا  دّمحم  نب  دمحا  انثّدح  لاق : هَّللا -  همحر  قحـسا -  نب  میهاربا  نب  دّمحم  انثّدح 
، بهو نع  بینم ، نب  راوس  نع  ردب ، نب  عیبرلا  نع  دهاجم  نب  روصنم  انثّدح  لاق : ماشه  نب  دمحا  انثّدح  لاق : هیبا  نع  یمیمتلا  دعس 

: لاق سابع  نبا  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق 

 -. ُُهلالَج َّلَج  َنیَِملاْعلا -  ِّبَر  ْنِم  ٍهولَص  ِّلُک  َْدنِع  َنیِّلَصُْمِلل  ِتاوَرَْبلا  ُذُخْأَی  ُلِیئآخَس ، یّمَُسی  ًاکَلَم  یلاعَتَو  َكَرابَت    ِ ِهَّلل َّنِإ 

يِدابِع ِیقابلا ، ُهَّللا  اَنَأ  اهِیف : ٌبُوتْکَم  ْمَُهل  ًهَءآَرب  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم  َذَخَأ  ِرْجَْفلا ، َهولَص  اوُّلَصَو  اوُؤَّضَوَتَو  اُوماقَو  َنُونِمؤُْملا  َحَبْصَأ  اذِإَف 
.ِرْهُّظلا َیلِإ  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ٌروُفْغَم  ُْمْتنَأَو  ْمُُکْتلَذَخ ، ِیتَّزِعَو ال  ْمُُکتْرَّیَص ، یِفَنَک  َتْحَتَو  یِظْفِح  ِیفَو  ْمُُکْتلَعَج ، يِزْرِح  ِیف  ِیئآمِإَو !

يِدابِع ُرِداْقلا ، ُهَّللا  اَنَأ  اهِیف : ٌبُوتْکَم  َهَِیناـّثلا  َهَئآرَْبلا  َّلَـجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم  ْمَُهل  َذَـخَأ  اوُّلَـصَو ، اوُؤَّضَوَتَو  اُوماـقَف  ِرْهُّظلا  َْتقَو  َناـک  اذِإَـف 
ْمُُکْتلَلْحَأَو ِتآئِّیَّسلا  ُمَُکل  ُتْرَفَغَو  ٍتانَسَح  ْمُِکتآئِّیَس  ُْتلََّدب  ِیئآمِإَو !
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 . ِلالَْجلا َراد  ْمُْکنَع  ِیئآضِِرب 

يِرْکِذ َّلَج  ُلِیلَْجلا  ُهَّللا  اَنَأ  اهِیف : ٌبُوتْکَم  َهَِثلاّثلا  َهَئآرَْبلا  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم  ْمَُهل  َذَخَأ  اوُّلَصَو ، اوُؤَّضَوَتَو  اُوماقَف  ِرْصَْعلا  َْتقَو  َناک  اذِإَف 
.ِرارْشَْألا َّرَش  ِیتَمْحَِرب  ْمُْکنَع  ُْتعَفَدَو  ِراْربَْألا  َنِکاسَم  ْمُُکْتنَکْسَأَو  ِراّنلا  یَلَع  ْمُُکناْدبَأ  ْتَمِّرُح  ِیئآمِإَو ! يِدِیبَع  .ِیناْطلُس  َمُظَعَو 

ُرِیبَْکلا ُراّبَْجلا  ُهَّللا  اَنَأ  اهِیف : ٌبُوتْکَم  َهَِعباّرلا  َهَئآرَْبلا  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم  ْمَُهل  َذَـخَأ  اوُّلَـصَو ، اوُؤَّضَوَتَو  اُوماـقَف  ِبِْرغَْملا  َْتقَو  َناـک  اذِإَـف 
.ْمُکَتَِّینَم ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَیِطْعَأَو  ْمُکَیِضْرَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌّقَحَو  اضِّرلِاب ، ْمُکِْدنِع  ْنِم  ِیتَِکئآلَم  َدَعَص  ِیئآمِإَو ! يِدِیبَع  .ُلاعَتُْملا 

َهلِإ ُهَّللا ال  اَنَأ  یِّنِإ  اهِیف : ٌبُوتْکَم  َهَسِماـْخلا  َهَئآرَْبلا  ُمَُهل  َّلَـجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم  َذَـخَأ  اوُّلَـصَو ، اوُؤَّضَوَتَو  اُوماـقَف  ِءآـشِْعلا  َْتقَو  َناـک  اذِإَـف 
.ُْمْتیَّدَأ یِِضئآرَفَو  ُْمْتفَرَع  یِّقَحَو  ُْمتْضُخ  يِرْکِذ  ِیفَو  ُْمْتیَشَم  ِیتُوُیب  یلِإَو  ُْمتْرَّهَطَت  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ِیئآمِإَو ! يِدابِع  .َياوِس  َّبَر  الَو  يِْریَغ 

.ْمُْهنَع ُتیِضَر  ْدَق  یِّنِإ  ِیتَِکئآلَم ! َِرئآسَو  ُلِیئآخَس  ای  َكُدِهْشُأ 

.َنیِدِّحَوُْملا َنیِّلَصُْمِلل  َرَفَغ  ْدَق  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ! َهَِکئآلَم  ای  ِءآشِْعلا : ِهولَص  َدَْعب  ٍهَْلَیل  َّلُک  ٍتاوْصَأ  ِهَثالَِثب  ُلِیئآخَس  يِداُنیَف  َلاق :
.َِکلذ یلَع  ِهَمَوادُْملِاب  ْمَُهل  اعَدَو  َنیِّلَصُْمِلل  َرَفْغَتْسا  ّالِإ  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌکَلَم  یْقبَیالَف 

ٍْبلَقَو ٍهَقِداص  ٍهَِّیِنب  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّلل -ِ   یّلَـصَو  ًاِغباس  ًاءوُضُو  َأَّضَوَتَف  ًاِصلُْخم  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّلل -ِ   َماق  ٍهَمَأ  ْوَأ  ٍدـْبَع  ْنِم  ِْلیَّللا  َهولَـص  َقِزُر  ْنَمَف 
اَّلِإ ْمُهَدَدَع  یـصْحَیال  ام  ٍّفَص  ِّلُک  ِیف  ِهَِکئآلَْملا  َنِم  ٍفوُفُـص  َهَعِْـست  ُهَْفلَخ  یلاعَتَو  َكَرابَت  ُهَّللا  َلَعَج  ٍهَعِماد ، ٍْنیَعَو  ٍعِشاخ  ٍنََدبَو  ٍمِیلَس 

.ِبِْرغَْملِاب ُرَخْآلاَو  ِقِرْشَْملِاب  ٍّفَص  ِّلُک  ْیَفْرَط  َدَحَأ  یلاعَتَو  َكَرابَت  ُهَّللا 

.ٌتاجَرَد ْمِهِدَدَِعب  َُهل  َِبتُک  َغَرَف ، اذِإَف  َلاق :

ِْلیَّللا اَذه  ِماِیق  ْنَع  َْتنَأ  َْنیَأَو  ِمَرَْکلا !؟ اَذـه  ْنَع  ُِلفاغ  ای  َْتنَأ  َْنیَأ  ُلوُقَی : ِثیِدَْـحلا  اَذـِهب  َثَّدَـح  اذِإ  ٍرْدـَب  ُْنب  ُعِیبَّرلا  َناک  ُروُْصنَم : َلاق 
(24 (!؟ ِهَمارَْکلا اَذه  ْنَعَو  ِباوَّثلا  اَذه  ِلیِزَج  ْنَعَو 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ 
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: دومرف هلآو  هیلع 

زا نارازگزامن  يارب   [ روبع هگرب  دنـس و   ] تارب يزامن  ره  تقو  هک  لیئاخـس  مان  هب  تسا  يا  هتـشرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  يارب 
.دنک یم  تفایرد  نیملاعلا  ّبر  دنوادخ 

هتـشون نآ  رد  هک  دریگب  اه  نآ  يارب  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  یتارب  دـنرازگ ، رجف  زامن  دـنزاس و  وضو  دـنزیخرب و  نانمؤم  هک  حـبص 
.متفرگ دوخ  هیاس  ریز  دوخ و  ظفح  رد  مراد و  دوخ  هانپ  رد  ار  امش  میاهزینک ! اه و  هدنب  يا  یقاب ، يادخ  منم  تسا :

.تسا هدش  هدیزرمآ  رهظ  ات  امش  ناهانگ  هکلب  مراذگن ، او  ار  امش  هک  دنگوس  مدوخ  تزع  هب 

يا اناوت ، يادـخ  منم  تسا : هتـشون  هک  دریگب  اه  نآ  يارب  ادـخ  زا  یمود  تارب  دـنرآ ، اج  هب  زاـمن  وضو و  دـنزیخرب و  رهظ  نوچ  و 
دراو لالجلاراد  رد  دوخ  ياضر  رب  ار  امش  مدیزرمآ و  ار  امش  تائّیـس  مدرک و  تانـسح  هب  لدب  ار  امـش  تائیـس  منازینک ! ناگدنب و 

.مدرک

یتنطلـس اب  لیلج و  يادخ  منم  تسا : هتـشون  هک  دریگب  اه  نآ  يارب  ادـخ  زا  یموس  تارب  دـنزیخرب ، زامن  وضو و  هب  هک  رـصع  تقو 
ّرـش دوخ ، تمحر  هب  مدروآ و  رد  ناکین  نکـسم  رد  ار  امـش  مدرک و  مارح  شتآ  رب  ار  امـش  ياه  نت  منازینک ! ناگدنب و  يا  میظع ،

.مدرک عفد  امش  زا  ار  رارشا 

ریبک و راّبج و  يادخ  منم  تسا : هتشون  نآ  رد  هک  دریگب  یمراهچ  تارب  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  دنناوخب ، زامن  هک  برغم  زامن  تقو 
منک و دونشخ  ار  امش  هک  تسا  ّقح  نم  رب  سپ  دندمآ ، الاب  امـش  فرط  زا  يدنمتیاضر  اب  مناگتـشرف  منازینک ! ناگدنب و  يا  لاعتم ،

.مروآرب ار  امش  يوزرآ  تمایق  زور 

اج هب  زامن  وضو و  هک  اشع  تقو 
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دوبعم نم  زج  هک  ییادـخ  منم  یتسار  هب  تسا : هتـشون  نآ  رد  هک  دریگب  اه  نآ  يارب  ّلجوّزع -  يادـخ -  زا  یمجنپ  تارب  دـنروآ ،
رد دـیدمآ و  نم  هناخ  هب  دـیدرک و  ریهطت  دوخ  ياه  هناـخ  رد  منازینک ! مناگدـنب و  يا  دـشابن ، نم  زج  يراـگدرورپ  تسین و  یّقح 

.دیدرک ادا  ارم  تابجاو  دیتخانش و  ارم  ّقح  دیدش و  ردنا  نم  رکذ 

(25) .ما یضار  اه  نآ  زا  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ناگتشرف  ریاس  وت و  لیئاخس ! يا 

يادخ یتسار  هب  ادخ ! ناگتـشرف  يا  دروآرب : دایرف  راب  هس  اشع  زامن  زا  سپ  بشره  لیئاخـس  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
.دیزرمآ ار  تسرپ  هناگی  نارازگزامن  یلاعت  كرابت و 

همادا رب  اه  نآ  يارب  دنک و  یم  رافغتـسا  نارازگزامن  يارب  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  هناگ  تفه  ياه  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف  چیه  سپ 
.دیامن اعد  لمع  نیا 

هب دریگب و  لماک  يوضو  ادـخ  يارب  و  دوش ، بش  زامن  هب  قفوم  صالخا ، يور  زا  و  ّلـجوّزع -  يادـخ -  يارب  هک  ینمؤم  هدـنب  ره 
رارق ناگتـشرف  زا  فص  ُهن  شرـس  تشپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  درازگ ، زامن  نایرگ  مشچ  عشاـخ و  نت  ملاـس و  لد  تسرد و  ّتین 

.برغم رد  نآ  ياهتنا  دشاب و  قرشم  رد  فص  ره  يادتبا  دنادن ، ادخ  زج  ار  فص  ره  هرامش  هک  دهد 

.دوش هتشون  شیارب  هجرد  اه  نآ  هرامش  هب  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

اجک وت  لفاغ  يا  تفگ : یم  درک ، یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ردب  نب  عیبر  یتقو  دـیوگ : یم  تسا ، ثیدـح  نایوار  زا  یکی  هک  روصنم 
!؟ اجک یهلا  مرک  نیا  تفایرد  و 

!؟ اجک تمارک  نیا  لیزج و  باوث  نیا  كرد  يزیخ و  بش  اجک و  وت 

مهدراهچ ثیدح 

ریدغ دیع  تلیضف 

، تارف نع  یمشاهلا ، دیعس  نبإ  انثّدح 
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: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، نع  لضفلا ، نب  هَّللا  دبع  نع  ریهظ ، نب  دّمحم  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

 ، ِیتَّمُـأل ًاـمَلَع  ٍِبلاـط ، ِیبَأ  ِْنب  ِّیلَع  یِخَأ  ِبْصَِنب  ِهِیف  ُهُرْکِذ  یلاـعَت  ُهَّللا  َِینَرَمَأ  يِذَّلا  ُمْوَْـیلا  َوُـهَو  ِیتَّمُأ  ِداـیْعَأ  ُلَْـضفَأ    ّ ٍمُخ ِریِدَـغ  ُمْوَـی 
(26) .ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُهل  َیِضَرَو  َهَمْعِّنلا  ِهِیف  ِیتَّمُأ  یلَع  َّمَتَأَو  ُنیِّدلا  ِهِیف  ُهَّللا  َلَمْکَأ  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُهَو  يِدَْعب  ْنِم  ِِهب  َنوُدَتْهَی 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما 

هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب ، داد ، نامرف  نم  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا ، مخ  ریدـغ  دـیع  نم ، تّما  دـیع  نیرتهب 
لماک و ار  نید  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نامه  نآ  و  دـندرگ ، تیادـه  وا  هلیـسو  هب  نم  زا  سپ  مدرم  ات  منک  بصن  تماـما 

.دیدنسپ اه  نآ  يارب  ار  مالسا  نید  درک و  مامت  نم  تّما  رب  ار  تمعن 

مهدزناپ ثیدح 

هاوخریخ لقاع  اب  تروشم 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  مزاح ، نب  روصنم  نع  هریمع ، نب  فیس  نع  یلع ، نب  نسحلا  نع  یناروماجلا ، هَّللادبع  یبا  نعو 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

(27) .َبَطَْعلا َِکلذ  ِیف  َّنِإَف  َفالخلاَو  َكاّیِإَف  ُِلقاْعلا  ُحِصاّنلا  َْکیَلَع  َراشَأ  اذِإَف  ِهَّللا  َنِم  ٌقِیفْوَت  ٌنُْمی َو  ٌدْشُر َو  ِحِصاّنلا  ِِلقاْعلا  ُهَرَواشُم 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

.تسا لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یقیفوت  نیا  تسوت و  تکرب  ییامنهار و  بجوم  دشاب ، وت  هاوخریخ  هک  لقاع  صخش  اب  تروشم 

يارب رـسدرد  جنر و  تروص  نیا  رد  هک  ینک ، تفلاخم  وا  اب  ادابم  داد ، تروشم  ار  وت  یحـصان ، لقاع و  صخـش  نینچ  هاگره  سپ 
.تسوت

مهدزناش ثیدح 

ناملسم ردارب  قوقح 

نب مساقلا  نع  یباعجلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  یفریـصلا ، یلع  نب  دّمحم  نیـسحلا  نع  دـئاوفلا ،) زنک  یف   ) یکجارکلا یلع  نب  دّـمحم 
: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع  هیبا  نع  يولعلا ، رفعج  نب  دّمحم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
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ُلَبْقَیَو ُهَتَْرثَع ، ُلیُِقیَو  ُهَتَرْوَع ، ُُرتْسَیَو  ُهَتَْربَع ، ُمَحْرَیَو  ُهَتَّلَز  ُرِفْغَی  ِْوفَْعلا : ِوَأ  ِءآدَالِاب  ّالِإ  اـْهنِم  َُهل  َهَءآَرب  ـال  ًاّـقَح  َنُوثـالَث  ِهیِخَأ  یلَع  ِِملْـسُْمِلل 
، ُهَتیِدَـه ُلَـبْقَیَو  ُهَتَوْعَد ، ُبیُِجیَو  ُهَتَْتیَم ، ُدَهْـشَیَو  ُهَتَـضِرَم ، ُدوـُعَیَو  ُهَتَّمِذ ، یعْرَیَو  ُهَتَّلُخ ، ُظَـفْحَیَو  ُهَتَحیِـصَن ، ُمیِدـُیَو  ُهَتَبیِغ ، ُدُرَیَو  ُهَتَرِذـْعَم 
، ُهَتَّلاَض ُدِشُْریَو  ُهَتَسْطَع ، ُتِّمَُسیَو  ُهََتلَأْسَم ، ُعَفْشَیَو  ُهَتَجاح ، یِـضْقَیَو  ُهَتَلِیلَح ، ُظَفْحَیَو  ُهَتَرُْـصن ، ُنُسْحَیَو  ُهَتَمِْعن  ُرُکْـشَیَو  ُهَتَلِـص ، ِیفاُکیَو ُء 

ُهُّدُرَیَف ًاِملاظ  ُُهتَرُْـصن  اّمَأَف  ًامُولْظَمَو ؛ ًاِملاظ  ُهُرُْـصنَیَو  ِداُعیالَو ، ُهَِّیلَو  ِیلاُویَو  ُهَماْسقَأ ، ُقِّدَُـصیَو  ُهَماْعنِإ ، ُِّربَیَو  ُهَمالَک ، ُبیُِطیَو  ُهَمالَـس ، ُّدُرَیَو 
ام ِّرَّشلا  َنِم  ُهَرْکَیَو  ِهِسْفَِنل  ُّبُِحی  اـم  ِْریَْخلا  َنِم  َُهل  ُّبُِحیَو  ُُهلُذْـخَیالَو  ُهُِملْـسَیالَو  ِهِّقَح ، ِذْـخَأ  یلَع  ُُهنیُِعیَف  ًاـمُولْظَم  ُُهتَرُْـصن  اـّمَأَو  ِهِْملُظ  ْنَع 

.ِهِسْفَِنل ُهَرْکَی 

: ُلوُقَی هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  مالسلا : هیلع  َلاق  ُّمَث 

یضُْقیَف ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  ُُهِبلاُطیَف  ًاْئیَش  ِهیِخَأ  ِقوُقُح  ْنِم  ُعَدََیل  ْمُکَدَحَأ  ّنِإ 
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(28) .ِهیَلَعَو َُهل 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

و  ] .قح نآ  بحاص  تشذگ  ای  ندرک  ادا  هب  رگم  دوش  یمن  صالخ  نآ  زا  هک  دراد  قح  شناملسم 30  ردارب  ندرگ  هب  یناملسم  ره 
:[ زا تسا  ترابع  قح  نآ 30  اما 

وا هابتـشا  زا  .دـناشوپب 4 ) ار  وا  رارـسا  بـیع و  .دـشاب 3 ) نابرهم  وا  هب  تبـسن  هودـنا  اـه و  یتحاراـن  رد  دــشخبب 2 ) ار  وا  شزغل  ( 1
.دشاب وا  حصان  هاوخریخ و  هشیمه  .دـنک 7 ) عافد  وا  زا  نارگید  ندرک  تبیغ  ماگنه  دریذپب 6 ) ار  وا  یهاوخ  ترذعم  .درذگرد 5 )

وا هزانج  عییشت  هب  .دنک 11 ) تدایع  وا  زا  يرامیب  ماگنه  .دنک 10 ) تاعارم  ار  وا  ناما  نامیپ و  .دنک 9 ) يرادساپ  ار  وا  یتسود  ( 8
ار وا  تمعن  .دنک 15 ) یفالت  ار  شا  هزیاج  هیدـه و  .دیامن 14 ) لوبق  ار  وا  هیدـه  .دـنک 13 ) تباجا  ار  وا  توعد  .دوش 12 ) رضاح 

عفر يارب  .دروآرب 19 ) ار  وا  تجاح  .دـنک 18 ) تظافح  وا  سومان  هداوناخ و  زا  .دشوکب 17 ) وا  يرای  رد  .دشاب 16 ) رازگ  ساپس 
وا شا  هدش  مگ  ندرک  ادیپ  رد  ( 21 ( 29) .دیوگب تیهت  اعد و  ار  وا  ندرک  هسطع  زا  دعب  .دهاوخب 20 ) کمک  نارگید  زا  شلکشم 

.دهد رارق  وکین  وا  ماعنا  .درامـش 24 ) وکین  ار  وا  هتفگ  دشاب و  مالک  شوخ  وا  اب  دهد 23 ) باوج  ار  شمالس  .دیامن 22 ) يرای  ار 
هچ تسا  ملاظ  هچ  دـشاب ؛ شرگ  يرای  دنکن 27 ) ینمـشد  وا  اب  دنادب و  تسود  ار  شتـسود  .دنادب 26 ) تسار  ار  شدـنگوس  ( 25

.دناتس زاب  ار  شقح  ات  دنک  کمک  تسا  مولظم  رگا  .دراد و  زاب  ملظ  زا  ار  وا  تسا  ملاظ  رگا  مولظم ؛

ربارب رد  ار  وا  ( 28
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.دـهاوخب 30) زین  شناملـسم  ردارب  يارب  دـهاوخ  یم  شدوخ  يارب  یکین  ریخ و  زا  هچره  .دوش 29 ) راوخ  ات  دراذـگن  اهنت  ثداوح 
.دشاب هتشادن  تسود  زین  وا  يارب  درادن  تسود  شدوخ  يارب  هک  يدب  رش و  زا  هچره 

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس 

یم هبلاطم  ار  شقح  ناملسم  ردارب  نآ  تمایق  زور  رد  تسا  هدومنن  ادا  هدرک و  اهر  ار  شناملـسم  ردارب  قح  هک  امـش  زا  یکی  انامه 
.دش دهاوخ  هداد  مکح  نیا  هیلع  رب  وا و  عفن  هب  درادن  یباوج  نوچ  یلو  دنک 

مهدفه ثیدح 

اه تصرف  زا  هدافتسا 

: لوقی مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابأ  تعمس  لاق : نارمح  نب  هزمح  نع  نامعنلا ، نب  ّیلع  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم 

: َلاق ُهَّنَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  ِبَطُخ  ْنِم  َظِفُح  اّمِم  ّنِإ 

.ْمُِکتَیاِهن یلِإ  اوُهَْتناَف  ًهَیاِهن  ْمَُکل  َّنِإَو  ْمُکِِملاعَم  یلِإ  اوُهَْتناَف  َِملاعَم  ْمَُکل  َّنِإ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ  ای 

ِذُخْأَْیلَف ِهِیف ، ٍضاق  ُهَّللااَم  يِرْدَیال  َیَِقب  ْدَق  ٍلَجَأ  َْنَیبَو  ِهِیف  ٌِعناص  ُهَّللا  اَم  يِرْدَیال  یـضَم  ْدَق  ٍلَجَأ  َْنَیب  ِْنیَتَفاخَم : َْنَیب  ُلَمْعَی  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  الَأ 
َدَْعب ام  ِهِدَِـیب  ٍدَّمَُحم  َسْفَن  يِذَّلاَوَف  .ِتامَْملا  َْلبَق  ِهایَْحلا  ِیفَو  ِرَبِْکلا  َْلبَق  ِهَبِیبَّشلا  ِیفَو  ِِهتَرِخـآل  ُهاـْینُد  ْنِمَو  ِهِسْفَِنل  ِهِسْفَن  ْنِم  ُنِمْؤُْملا  ُدـْبَْعلا 

(30) .ِراّنلا ِوَأ  ِهَّنَْجلا  اَّلِإ  ٍراد  ْنِم  اهَدَْعب  امَو  ٍِبتْعَتْسُم  ْنِم  اْینُّدلا 

: دومرف هک  تسا  نیا  هدش  طبض  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياه  ینارنخس  زا 

.دیسرب دوخ  نایاپ  هب  تسا ، ینایاپ  امش  يارب  یتسار  هب  زین  .دیسرب و  دوخ  ياه  هناشن  هب  تسا ، ییاه  هناشن  ار  امش  مدرم ! يا 

هک يا  هدنام  رمع  نایم  دـنک و  هچ  نآ ، رد  ادـخ  دـنادن  هک  يا  هتـشذگ  رمع  نایم  دـنک : یم  راک  سرت  ود  نایم  نمؤم  دیـشاب ! هاگآ 
زیچ هچ  نآ ، رد  وا  يارب  ادخ  دنادن 
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.تسا هدرک  رّدقم 

شیر زا   ) يریپ يارب  شا  یناوج  زا  شیارـس و  رگید  يارب  شیاـیند  زا  دریگرب ، هشوـت  دوـخ  يارب  دوـخ  زا  تسیاـب  یم  نمؤـم  هدـنب 
.ندرم زا  شیپ  شا  یگدنز  يارب  و  یگدروخلاس ) يارب  شدیفس 

زج تسین  يا  هناخ  نآ  زا  سپ  تسین و  یفالت  یهاوخ و  رذع  ياج  ایند  زا  سپ  تسا ، وا  تسد  هب  دّـمحم  ناج  هک  نآ  هب  مسق  سپ 
.خزود تشهب و 

مهدجه ثیدح 

دینکن مارح  ار  دوخ  لالح  يزور 

مالـسلا هیلعرفعج  یبأ  نع  ّیلامثلا ، هزمح  یبأ  نع  دیمح ، نب  مصاع  نع  لاضف ، نبا  نع  دّمحم ، نب  دـمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هدـع 
: لاق

: َلاقَف ِعادِْولا  ِهَّجَح  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َبَطَخ 

ِراـّنلا َنِم  ْمُُکبِّرَُقی  ْیَـش ٍء  ْنِم  اـمَو  ِِهب ، ْمُُکتْرَمَأ  ْدَـقَو  ّـالِإ  ِراـّنلا  َنِم  ْمُکُدِـعاُبیَو  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُُکبِّرَُقی  ْیَـش ٍء  ْنِم  اـم  ِهَّللاَو  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ  اـی 
.ُْهنَع ْمُُکْتیَهَن  ْدَقَو  ّالِإ  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُکُدِعاُبیَو 

ْمُکَدَحَأ لِمْحَیالَو  ِبَلَّطلا ، ِیف  اُولِمْجَأَو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  اهَقْزِر ، َلِمْکَتْـسَت  یّتَح  ٌسْفَن  َتوُمَت  َْنل  ُهَّنَأ  یِعْوَر  ِیف  َثَفَن  َنیِمَالا  َحوُّرلا  َّنِإَو  الَأ 
(31) .ِِهتَعاِطب ّالِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُكَرُْدیال  ُهَّنِإَف  ِهِّلِح ، ِْریَِغب  ُهَُبلْطَی  ْنَأ  ِقْزِّرلا  َنِم  ْیَش ٍء  ُءاْطِبتْسا 

: دومرف عادولا  هجح  ینارنخس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.مداد و نامرف  نآ  هب  ار  امـش  هک  نآ  زج  دـنک  رود  خزود  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  چـیه  ادـخ  هب  مدرم ! يا 
.مدرک یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  نآ  زج  دنک ، رود  تشهب  زا  کیدزن و  خزود  هب  ار  امش  هک  تسین  يزیچ  چیه 

ادـخ زا  نیاربانب  دریگب ، ًالماک  ار  دوخ  ِيزور  ات  دریم  یمن  يراد  ناج  چـیه  هک  دـنکفا  ملد  رد  نیمألا  حور  هک  انامه  دیـشاب ! هاـگآ 
ِيزور رگا  سپ  دینک  یمارآ  يزور ، قزر و  نتسج  رد  دیزیهرپب و 
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تفایرد وا  تعاط  هب  زج  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  اریز  دیوجب ؛ مارح  عورـشمان و  هار  زا  هک  دزاسن  راداو  ار  وا  دـسر  رترید  امـش  زا  یکی 
.دوشن

مهدزون ثیدح 

ربص ماسقا 

عفری ینامیلا ، رمـش  نب  ورمع  ینربخأ  لاق : یفئاطلا  میلـس  نب  ییحی  ینربخأ  لاق : یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع ، ییحی  نب  دّـمحم 
: لاق مالسلا ، هیلع  ّیلع  یلإ  ثیدحلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ُهَّللا َبَتَک  اِهئآزَع  ِنْسُِحب  اهّدُرَی  یّتَح  ِهَبیِصُْملا  یَلَع  َرَبَص  ْنَمَف  ِهَیِصْعَْملا ؛ ِنَع  ٌْربَصَو  ِهَعاّطلا  یَلَع  ٌْربَصَو  ِهَبیِـصُْملا  َْدنِع  ٌْربَص  ٌهَثالَث : ُْربَّصلَا 
.ِضْرَْألا َیلِإ  ِءآمَّسلا  َْنَیب  امَک  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ِهَجَرَّدلا  َْنَیب  ام  ٍهَجَرَد  َهئاُِمثالَث  َُهل 

.ِشْرَْعلا َیلِإ  ِضْرَْألا  ِموُُخت  َْنَیب  امَک  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ِهَجَرَّدلا  َْنَیب  ام  ًهَجَرَد  َهَئامَّتِس  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهَعاّطلا  یَلَع  َرَبَص  ْنَمَو 

(32) .ِشْرَْعلا یَهَْتنُم  یلِإ  ِضْرَْألا  ِموُُخت  َْنَیب  امَک  ِهَجَرَّدلا  َیلِإ  ِهَجَرَّدلا  َْنَیب  ام  ِهَجَرَد  َهَئاِمَعِْست  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهَیِصْعَْملا  ِنَع  َرَبَص  ْنَمَو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.ندرک هانگ  لباقم  رد  ربص  ادخ و  تعاط  يارب  ربص  تبیصم و  ماگنه  ربص  تسا : مسق  هس  رب  ربص 

ات هجرد  ره  نایم  هک  دسیون  هجرد  دصیـس  شیارب  ادخ  دـیوگ ، باوج  یبوخ  یّلـست  هب  ار  نآ  ات  دـنک  ربص  تبیـصم  عقوم  رد  هکره 
.تسا نیمز  ات  نامسآ  نایم  هلصاف  دننام  هب  رگید  هجرد 

قمع زا  رگید  هجرد  ات  يا  هجرد  ره  نایم  هک  دسیون  هجرد  دصـشش  شیارب  ادخ  دنک ، ربص  دنوادخ  تدابع  تعاط و  يارب  هکره  و 
.تسا شرع  ات  نیمز 

رگید هجرد  ات  هجرد  ره  نایم  هک  دسیون  هجرد  دصهن  شیارب  ادخ  دهدن ،) ماجنا  ار  نآ  (و  دـنک ربص  دـنوادخ  تیـصعم  رب  هک  ره  و 
.دشاب شرع  تیاهن  ات  نیمز  قمع  زا 

متسیب ثیدح 

ثیدح تئارق  لقن و 

: لاق هعفر  هباحصأ ، ضعب  نع  لاجحلا ، دّمحم  نب  هَّللادبع  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم 
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: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ُفیَّسلا ُنیِرَی  امَک  ُنیِرََتل  َبُولُْقلا  َّنِإ  ِبُولُْقِلل ، ٌءآلَج  َثیِدَحلا  َّنِإَف  اُوثِّدَُحتَو  اُوقالَتَو  اوُرَکاذَت 
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(33) .ُثیِدَحلا اَهُؤآلَجَو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

گنز ياه  لد  ندرک  لالز  هلیـسو  ثیدح  اریز  دـییامن ؛ وگزاب  ار  ثیداحا  دـینک و  تاقالم  مهاب  دـیهد ، رارق  هرکاذـم  دروم  ار  ملع 
ثیدـح هب  اه  نآ  يالج  اـه و  لد  ندرک  لـالز  دریگ و  گـنز  ریـشمش  هک  ناـنچ  دریگ  یم  گـنز  اـه  لد  هک  یتسار  هب  .تسا  هدز 

(34) .تسا نتفگ 

مکی تسیب و  ثیدح 

اه نیرتدب  اه و  نیرتهب 

نع دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  یلع ، هیخأ  نع  رایزهم ، نب  میهاربإ  نع  هَّللادـبع ، نب  دعـس  انثّدـح  لاق : قارولا  هَّللادـبع  نب  یلع  انثّدـح 
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، هَّللادبع  یبا  نع  حلاص ، نب  لیمج  نع  قاطلا ، بحاص  لاوحألا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  ثرحلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِساـّنلا یَنْغَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساـّنلا  یَْقتَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَو  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  ِساـّنلا  َمَرْکَأ  َنوُـکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم 
.ِهِدَی ِیف  اِمب  ُْهنِم  َُقثْوَأ  َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َْدنِع  اِمب  ْنُکَْیلَف 

؟ ِساّنلا ِّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  الَأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق  َُّمث 

! ِهَّللا َلوُسَر  ای  یَلب  اُولاق :

.ُساّنلا ُهَضَْغبَأَو  َساّنلا  َضَْغبَأ  ْنَم  َلاق :

؟ اذه ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  الَأ  َلاق : َُّمث 

.ِهَّللا َلوُسَر  ای  یَلب  اُولاق :

.ًاْبنَذ ُرِفْغَیالَو  ًهَرِذْعَم  ُلَبْقَیالَو  ًهَْرثَع  ُلیُِقیال  يِذَّلَا  َلاق :

؟ اذه ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  الَأ  َلاق : َُّمث 

.ِهَّللا َلوُسَر  ای  یَلب  اُولاق :

.ُهُْریَخ یجُْری  الَو  ُهُّرَش  ُنَمُْؤیال  ْنَم  َلاق :

اهوُعَنْمَتالَو اهوُِملْظَتَف  َلاّهُْجلا  ِهَمْکِْحلِاب  اُوثِّدَُـحتال  َلِیئآرِْـسا ! ِیَنب  ای  َلاقَف : َلِیئآرِْـسا ، ِیَنب  ِیف  َماق  مالـسلا  اـمهیلع  مَیْرَم  َْنب  یَـسیِع  َّنَأ 
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.ْمُکَلْضَف ْلُْطبَیَف  ِهِْملُظ  یلَع  َِملاَّظلا  اُونیُِعتالَو  ْمُهوُِملْظَتَف  اهَلْهَأ 

(35  - .) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا -  َیلِإ  ُهَّدُرَف  ِهِیف  َِفُلتْخُأ  ٌْرمَأَو  ُْهِبنَتْجاَف  ُهُّیَغ  ََکل  َنَّیَبَت  ٌْرمَأَو  ُهِْعبَّتاَف  ُهُدْشُر  ََکل  َنَّیَبَت  ٌْرمَأ  ٌهَثالَث : ُرُومُألا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ادخ رب  دیاب  دشاب  مدرم  نیرتراکزیهرپ  دراد  تسود  هکره  و  ( 36) دزیهرپب ادخ  زا  دیاب  دشاب  مدرم  نیرت  یمارگ  دراد  تسود  هکره 
دنک لکوت 
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یم شدوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  دـشاب  هتـشاد  داـمتعا  رتـشیب  تسادـخ  دزن  هچنادـب  دـیاب  دـشاب  مدرم  نیرت  ینغ  دراد  تسود  هکره  و 
.دشاب

؟ مدرم نیرتدب  هب  منک  هاگآ  ار  امش  ایآ  دومرف : سپس 

.هَّللا لوسر  ای  دییامرفب ، دنتفگ :

.دنراد یم  نمشد  ار  وا  زین  مدرم  دراد و  یم  نمشد  ار  مدرم  هک  یسک  دومرف :

؟ نیا زا  رتدب  هب  منکن  هاگآ  ار  امش  ایآ  دومرف : سپس 

.هَّللا لوسر  ای  يرآ  دنتفگ :

.دزرماین ار  یهانگ  دریذپن و  ار  یسک  رذع  درذگن و  یسک  شزغل  زا  هک  نآ  دومرف :

؟ نآ زا  رتدب  هب  منکن  هاگآ  ار  امش  ایآ  دومرف : سپس 

.هَّللا لوسر  ای  هلب  دنتفگ :

.دشابن شریخ  هب  دیما  دنشابن و  هدوسآ  شرش  زا  نارگید  هک  نآ  دومرف :

هب ملظ  بجوم  هک  دیزوماین  نانادان  هب  ار  تمکح  لیئارسا ! ینب  يا  دومرف : تساخ و  اپ  هب  لیئارسا  ینب  رد  میرم  نب  یسیع  یتسار  هب 
بجوم هک  وا ، متـس  رد  دـینکن  کـمک  راکمتـس  هب  .تسا و  اـه  نآ  هب  ملظ  بجوم  هک  دـیرادم  غیرد  زین  شلها  زا  تسا و  تمکح 

.تسامش لضف  نالطب 

وت رب  شا  یهارمگ  هک  يرما  شاـب و  نآ  وریپ  سپ  تسا  راکـشآ  وت  رب  نآ   [ باوص ریخ و   ] یباـیهر هک  يرما  تسا : هنوگ  هس  روـما 
.نادرگرب ّلجوّزع -  يادخ -  هب  ار  نآ  تسا ، فالتخا  دروم  هک  يرما  ریگب و  هرانک  نآ  زا  سپ  تسا  راکشآ 

مود تسیب و  ثیدح 

ادخ يارب  یبای  تسود 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  ّیسمحألا ، هلبج  نب  رمع  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  هَّللادبع ، یبا  نب  دمحا  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ًاـضاَیب ُّدَـشَأ  ْمُهُهوُجُو  ٌنیِمَی -  ِْهیَدَـی  اْتلِکَو  ِِهنیِمَی -  ْنَع  ِهِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  َءآرْـضَخ  ٍهَدَـجَْربَز  ِضْرَأ  یلَع  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ِهَّللا  ِیف  َنوُّباـحَتُْملَا 
ٍکَلَم ُّلُک  ْمِِهَتلِْزنَِمب  ْمُهُِطبْغَی  ِهَِعلاّطلا ، ِسْمَّشلا  َنِم  ُءَوْضَأَو 
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.ٍلَسُْرم ٍِّیبَن  ُّلُکَو  ٍبَّرَقُم 

؟ ِءآلُؤه ْنَم  ُساّنلا : ُلوُقَی 

(37) .ِهَّللا ِیف  َنوُّباحَتُْملا  ِءآلُؤه  ُلاُقیَف :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ادخ و شرع  هیاس  رد  زبس  دجربز  زا  نیمز  کی  يور  رب  تمایق  زور  دننک ، یم  تقافر  یتسود و  رگیدـمه  اب  ادـخ  يارب  هک  یناسک 
، تسا رت  نشور  رتدیپس و  نابات  باتفآ  زا  نانآ  ياه  هرهچ  .تسا  تسار  ادخ ، تسد  ود  ره  هتبلا  دوب ؛ دنهاوخ  نآ  تسار  تمس  رد 

.دنروخ یم  هطبغ  لسرم  ربمغیپ  ره  بّرقم و  هتشرف  ره  اه  نآ  تلزنم  ماقم و  هب 

؟ دنا یناسک  هچ  نانیا  دنیوگ : یم  مدرم 

.دنا هتشاد  تقافر  یتسود و  رگیدکی  اب  ادخ  يارب  هک  دنا  یناسک  نانآ  دوش : یم  هتفگ 

موس تسیب و  ثیدح 

محر هلص 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  مادقملا ، یبأ  نب  ورمع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  ییحی ، نب  دّمحم  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ُْهنِم َْتناک  ْنِإَو  َمِحَّرلا  َلِصَی  ْنَأ  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِنلا  ِءآسّ ِماـحْرَأَو  ِلاـجِّرلا  ِبالْـصَأ  ِیف  ْنَمَو  ْمُْهنِم  َِبئاـْغلاَو  ِیتَّمُأ  ْنِم  َدِـهاّشلا  َیِـصوُأ 
(38) .ِنیِّدلا َنِم  َِکلذ  َّنِإَف  ٍهَنَس ، ِهَریِسَم  یلَع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

هلـص هک  منک  یم  شرافـس  تمایق  ات  دنتـسه ، نانز  محر  نادرم و  تشپ  رد  هک  اه  نآ  مامت  و  متّما ، بیاـغ  رـضاح و  زا  کـی  ره  هب 
.تسا تناید  طیارش  زا  راک  نیا  اریز  دنشاب ؛ رود  وا  زا  هار  لاس  کی  ات  هچرگا  دننک ؛ محر 

مراهچ تسیب و  ثیدح 

نمؤم ندرک  داش 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  هّیطع ، نب  کلام  نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
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(39) .ُهََتبْرُک ُْهنَع  ُفِشْکَت  ْوَأ  ُهَتَعوُج ، ُْهنَع  ُدُرْطَت  ِنِمْؤُْملا : یَلَع  ُُهلِخُْدت  يِذَّلا   ] ُروُرُس ِهَّللا  َیلِإ  ِلامْعَْألا  ُّبَحَأ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ای ییاـمن  شریـس  ینارب و  وا  زا  ار  یگنـسرگ  هک  نیا  هب  تسا  نمؤـم  بـلق  ندرک  داـش  لاـعتم ، دـنوادخ  دزن  اـهراک  نـیرت  بوـبحم 
.ینادرگب وا  زا  ار  شلکشم  يراتفرگ و 

مجنپ تسیب و  ثیدح 

نمؤم هب  ندرک  کمک 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  ّینوکسلا ، نع  ّیلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

یمْظُْعلا ِِهَتبْرُک  َْدنِع  ًَهبْرُک  َنیِْعبَسَو  ِْنیَتَنَثَو  اْینُّدلا  ِیف  ًهَدِحاو  ًَهبْرُک : َنیِْعبَسَو  ًاثالَث  ُْهنَع  َّلَجَوَّزَع -  ُهَّللا -  َسَّفَن  ًانِمُْؤم ، َناعَأ  ْنَم 

(40) .ْمِهِسُْفنَِأب ُساّنلا  ُلَغاشَتَی  ُْثیَح  َلاق :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لوق  زا  قداص  ماما 

داتفه و ایند و  رد  يراتفرگ  کی  دـیامن ، فرطرب  وا  زا  ار  يراتفرگ  هس  داتفه و  ّلجوّزع -  يادـخ -  دـنک ، کـمک  ینمؤم  هب  هکره 
.وا گرزب  يراتفرگ  ماگنه  رگید  يراتفرگ  ود 

.دنشاب یم  لوغشم  دوخ  يراتفرگ   ] هب مدرم  همه  هک  اجنآ  دومرف :

مشش تسیب و  ثیدح 

ناطیش هاگماد  بجُع ،

: لاق مالسلا  هیلع  ِهَّللادبع  یبأ  نع  هباحصأ ، ضعب  نع  سنوی ، نع  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  نع  میهاربا ، نب  ّیلع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

یسُوم یلِإ  َماقَو  َُسنُْرْبلا  َعَلَخ  مالسلا  هیلع  یسُوم  ْنِم  انَد  اّمَلَف  ٍناْولَأوُذ ، ٌُسنُْرب  ِْهیَلَعَو  ُسِیْلبِإ  َلَْبقَأ  ْذِإ  ًاِسلاج  مالـسلا  هیلع  یـسُوم  امَْنَیب 
.ِْهیَلَع َمَّلَسَف 

؟ َْتنَأ ْنَم  یسُوم  َُهل  َلاقَف 
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.ُسِیْلبِإ اَنَأ  َلاقَف :

.َكَراد ُهَّللا  َبَّرَق  الَف  َْتنَأ !؟ َلاق :

.ِهَّللا َنِم  َِکناکَِمل  َْکیَلَع  ِلَسُِأل  َمّ ُْتئِج  امَّنِإ  ّیِنِإ  َلاق :

؟ ُُسنُْرْبلا اَذه  امَف  مالسلا : هیلع  یسُوم  َُهل  َلاقَف  هلآو : هیلع  هللا  یلص  َلاق 

.َمَدآ ِیَنب  َبُوُلق  ُفِطَتْخَأ  ِِهب  َلاق :

؟ ِْهیَلَع َتْذَوْحَتْسا  َمَدآ  ُْنبا  ُهَبَنْذَأ  اذِإ  يِذَّلا  ِْبنَّذلِاب  ِینِْربْخَأَف  یسُوم  َلاقَف 

.ُهَْبنَذ ِِهْنیَع  ِیف  َرُغَصَو  ُهَلَمَع  َرَثْکَتْساَو  ُهُسْفَن  ُْهتَبَجْعَأ  اذِإ  َلاق :

.َنیِقیِّدِّصلا ِرِْذنَأَو  َنِیِبنْذُْملا  ِرَِّشب  ُدُواد ! ای  مالسلا : هیلعدُواِدل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاق  َلاقَو :

؟ َنِیقِّدِّصلا ُرِْذنُأَو  َنِیِبنْذُْملا  ُرَِّشبُأ  َْفیَک  َلاق :

ِباسِْحِلل ُُهبْصنَأ  ٌْدبَع  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ْمِِهلامْعَِأب  اُوبِْجُعی  ّالَأ  َنیِقیِّدِّصلا  ِرِْذنَأَو  ِْبنَّذلا ، ِنَع  وُفْعَأَو  ََهبْوَّتلا  ُلَْبقَأ  ّیِنَأ  َنِیِبنْذُْملا  ِرَِّـشب  ُدُواد ! ای  َلاق :
(41) .َکَلَه ّالِإ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

یگنراگنر هالک  هک  دش  نایامن  ناطیش  هاگان  دوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یعقوم  کی  رد 
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مالس ترضح  نآ  هب  داتسیا و  یسوم  دزن  تشادرب و  رس  زا  ار  دوخ  هالک  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  کیدزن  نوچ  تشادرـس و  رب 
.داد

؟ یتسیک وت  تفگ : یسوم 

.مسیلبا نم  تفگ : خساپ  وا 

.دزاسن کیدزن  یسک  هب  ار  وت  ادخ  ییوت ؟! تفگ :

.يراد ادخ  دزن  هک  یماقم  رطاخ  هب  منک ، مالس  امش  هب  مدمآ  نم  تفگ :

؟ تسیچ هالک  نیا  تفگ : وا  هب  یسوم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.میابر یم  ار  مدرم  لد  نآ  اب  تفگ : سیلبا 

؟ يوش یم  ّطلسم  وا  رب  وت  دهد ، ماجنا  هداز  یمدآ  نوچ  هک  یهانگ  زا  هد  ربخ  نم  هب  تفگ : وا  هب  یسوم 

.دنک هولج  کچوک  وا  مشچ  رد  شهانگ  درامش و  نوزف  ار  دوخ  راک  دوش و  نیبدوخ  هک  ینامز  داد : خساپ 

و هدب ، هدژم  ار  ناراکهنگ  دوواد ! يا  دومرف : یحو  مالـسلا  هیلعدوواد  هب  ّلجوّزع -  يادخ -  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
! هدب میب  ار  ناقیّدص 

؟ مهدب میب  ناقیّدص  هب  مهدب و  هدژم  ناراکهنگ ، هب  هنوگچ  درک : ضرع 

هب ادابم  هک  هدب  میب  ناقیّدص  هب  و  مرذگرد ، هانگ  زا  مریذپ و  هبوت  نم  هک  هدب  هدژم  ناراکهنگ  هب  دوواد ! يا  دومرف : لاعتم  دـنوادخ 
.دوش كاله  هک  نآ  زج  مشکن  باسح  زیم  ياپ  ار  يا  هدنب  چیه  نم  اریز  دنوش ؛ نیبدوخ  دننک و  بجُع  دوخ  رادرک 

متفه تسیب و  ثیدح 

ایح یب  نابزدب  ناسنا 

نب میلـس  نع  شایع ، یبأ  نب  نابأ  نع  هنیذأ ، نب  رمع  نع  یـسیع  نب  نامثع  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هدـع 
: لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  سیق ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِكْرِـش ْوَأ  ٍهَّیَِغل  ّالِإ  ُهْدِـجَت  َْمل  ُهَتْـشَّتَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  َُهل ، َلِیق  الَو  َلاق  ام  ِیلاُبیال  ِءآـیَْحلا ، ِلـِیلَق  ٍيِذـَب ّ،  ٍشاّـحَف  ِّلُـک  یلَع  َهَّنَْجلا  َمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ 
.ٍناْطیَش
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ِساّنلا ِیفَو  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلیِقَف :
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؟ ٍناْطیَش ُكْرِش 

(42 (؟» ِدالْوَألاَو ِلاْومَألا  ِیف  ْمُهْکِراَشَو  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َلْوَق  ُأَْرقَت  امَأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاقَف 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

اریز دوش ؛ هتفگ  وا  هب  هچ  دیوگب و  هچ  درادن  كاب  هک  مرش  مک  وربآ و  یب  شاّحف  ره  هب  ار  تشهب  تسا  هدرک  مارح  ادخ  یتسار  هب 
.تسا هدش  کیرش  وا  رد  ناطیش  ای  تسا و  انز  زا  ای  ینک  یسرزاب  وا  زا  رگا  یتسار  هب 

؟ تسه ناطیش  كرش  مه  مدرم  نایم  رد  هَّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع 

کیرش ناطیش  يا  وت  و  ( » 43 :) تسا هدومرف  هک  يدناوخن  ار  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هتفگ  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(44 «.) نادنزرف ییاراد و  رد  شاب  اه  نآ 

متشه تسیب و  ثیدح 

یهاوخ يوه  یهاوخادخ و  هجیتن 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  هزمح  یبأ  نع  مساقلا ، نب  هَّللادبع  نع  هیبأ ، نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  انباحصأ ، نم  هدع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ُّتَّتَـش ّالِإ  َياوَه  یلَع  ُهاوَه  ٌدـْبَع  ُِرثُؤیال  ِیناکَم ، ِعاِفتْراَو  يُِّولُعَو  يِرُونَو  ِیئایِْربِکَو  ِیتَمَظَعَو  ِیلالَجَو  ِیتَّزِعَو  َّلَجَوَّزَع :-  ُهَّللا -  ُلوُقَی 
.َُهل ُتْرَّدَق  ام  ّالِإ  اْهنِم  ِِهتوُأ  َْملَو  اِهب  ُهَْبلَق  ُْتلَغَشَو  ُهاْینُد  ِْهیَلَع  ُتْسََبلَو  ُهَْرمَأ  ِْهیَلَع 

ِتاوامَّسلا ُْتلَّفَکَو  ِیتَِکئآلَم  ُْهتَظَفْحَتْـسا  اَّلِإ  ُهاوَه  یلَع  َياوَه  ٌدـْبَع  ُِرثُْؤیال  ِیناکَم ، ِعاِفتْراَو  يُِّولُعَو  يِرُونَو  ِیتَمَظَعَو  ِیلـالَجَو  ِیتَّزِعَو 
(45) .ٌهَمِغار َیِهَو  اْینُّدلا  ُْهتَتَأَو  ٍرِجات  ِّلُک  ِهَراجت  ِءآرَو  ْنِم  َُهل  ُْتنُکَو  ُهَقْزِر  َنیِضَرَْألاَو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

مدـنلب ماـقم  يرترب و  روـن و  هب  مسق و  ما  ییاـیربک  یگرزب و  هب  مسق ، مدوـخ  لـالج  تزع و  هب  دـیامرف : یم  ّلـجوّزع -  دـنوادخ - 
مه رد  ار  شیایند  منک و  ناشیرپ  ار  شراک  هک  نآ  زج  دهدن ، حیجرت  نم  هتساوخ  رب  ار  دوخ  هتساوخ  يا  هدنب  چیه  دنگوس !
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.ما هدرک  وا  رّدقم  هک  رادقم  نامه  زج  مهدن  وا  هب  ایند  زا  میامن و  مرگرس  نادب  ار  شلد  مزاس و 

دوخ هاوخلد  رب  ارم  تساوخ  يا  هدنب  چـیه  دـنگوس ! مدـنلب  ماقم  يرترب و  رون و  هب  مسق ، مدوخ  تمظع  لالج و  تزع و  هب  نینچمه 
تراجت سپ  زا  مزاس و  وا  يزور  لیفک  ار  نیمز  اه و  نامسآ  دننک و  تیامح  ظفح و  ار  وا  نم  ياه  هتـشرف  هک  نآ  زج  درادن  مدقم 

(46) .دیآ وا  یسوب  ناتسآ  هب  ینتورف  يراوخ و  اب   ] شا ییاراد  همه  اب  مه  ایند  مشاب و  وا  نابیتشپ  نم  يرجاتره ، ییوج  هرهب  و 

مهن تسیب و  ثیدح 

ناملسم ود  ندرک  رهق 

هیلع هَّللادبع  ابأ  تعمس  لاق : ریثک  نب  دواد  نع  طاّمقلا ، دیعس  یبأ  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم 
: مالسلا هیلع  یبأ  لاق  لوقی : مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

َناک ِهیِخَأ  ِمالَک  یلِإ  َقَبَس  امُهُّیَأَف  ٌهَیالِو ، امُهَْنَیب  ْنُکَی  َْملَو  ِمالْسِْإلا  َنِم  ِْنیَجِراخ  اناک  ّالِإ  ِناِحلَطْصَیال  ًاثالَث  اثکَمَف  ارَجاهَت  ِْنیَِملْـسُم  امُّیَأ 
(47) .ِباسِْحلا َمْوَی  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُِقباّسلا 

: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دومرف  شردپ  لوق  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اه نآ  نایم  دنـشاب و  جراـخ  مالـسا  زا  ود  ره  دـننکن ، حلـص  دـننامب و  لاـح  نآ  رب  زور  هس  دـننک و  رهق  مه  اـب  ناملـسم  رفن  ود  رگا 
باسح ماـگنه  تماـیق و  زور  هک  تسوا  دوخ ، ناملـسم  ردارب  اـب  نتفگ  نخـس  هب  دریگ  یـشیپ  مادـکره  سپ  .دـشابن  ینید  تسویپ 

.دش دهاوخ  لخاد  تشهب  هب  رتدوز 

ما یس  ثیدح 

؟ دنک یمن  مامشتسا  مه  ار  تشهب  يوب  یسک  هچ 

: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  تارف ، نب  دّمحم  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحا  نع 

: هل مالک  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِهِرازِإ ُّراج  الَو  ٍناز  ٌْخیَـش  الَو  ٍمِحَر  ُعِطاق  الَو  ٌّقاع  اهُدِـجَی  الَو  ٍماع  َْفلَأ  ِهَریِـسَم  ْنِم  ُدَـجُوت  ِهَّنَْجلا  َحـیِر  َّنِإَف  ِْنیَدـِلاْولا  َقوُقُعَو  ْمُکاـّیِإ 
(48) .َنیَِملاْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ُءآیِْربِْکلا  اَمَّنِإ  َءآلَیُخ ،

: دومرف دوخ  نانخس  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

محر و عطاقو  نیدـلاو  قاع  یلو  دـسر ، یم  ماشم  هب  هار  لاس  رازه  تفاسم  زا  هک  تشهب  يوب  اریز  رداـم ، ردـپ و  قاـع  زا  دـیزیهرپب 
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.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  وا  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  ییایربک  انامه  .درک  دنهاوخن  مامشتسا  ار  نآ  ّربکتم  صخش  راکانز و  درمریپ 

مکی یس و  ثیدح 

ناهانگ يویند  بقاوع 

، هزمح یبأ  نع  هّیطع ، نب  کلام  نع  بوبحم ، نبا  نع  ًاعیمج ، دّمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحصأ ، نم  هّدعو  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  ّیلع 
: لاق مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  ِباتِک  ِیف  انْدَجَو 

ِتَعَنَم َهاـکَّزلا  اوُعَنَم  اذِإَو  ِصْقَّنلاَو ، ِنِینِّـسلِاب  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأ  ُنازیِْملاَو  ُلاـیْکِْملا  َفَّفَط  اذِإَو  ِهَأْـجُْفلا ، ُتْوَم  َُرثَک  يِدـَْعب  ْنِم  اـنِّزلا  َرَهَظ  اذِإ 
ُهَّللا َطَّلَـس  َدْهَْعلا  اوُضَقَن  اذِإَو  ِناوْدُْعلاَو ، ِْملُّظلا  یَلَع  اُونَواعَت  ِماکْحَْألا  ِیف  اوُراج  اذِإَو  ِلُک ، اهّ ِنِداعَْملاَو  ِثلاَو  ِرامّ ِعْرَّزلا  َنِم  اهَتَکََرب  ُضْرَْألا 

اوُِعبَّتَی َْملَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اوَْهنَی  َْملَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُُرمْأَی  َْمل  اذِإَو  ِرارْـشَْألا ، يِدـْیَأ  ِیف  ُلاْومَأـْلا  ِتَلِعُج  َماـحْرَْألا  اوُعَطَق  اذِإَو  ْمُهَّوُدَـع ، ْمِْهیَلَع 
(49) .ْمَُهل ُباجَتُْسی  الَف  ْمُهُرایِخ  اوُعْدَیَف  ْمُهَرارِش  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَس  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َرایْخَْألا 

: دندومرف هک  میتفای  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باتک  رد  دیامرف : یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

یناهگان گرم  ددرگ ، عیاش  رادیدپ و  انز  نم  زا  سپ  هاگره 
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تاکز زا  هاگره  .دنک و  راتفرگ  یتساک  یطحق و  هب  ناشیادخ  دننک ، دایز  مک و  وزارت ) هنامیپ   ) نزو لیک و  رد  نوچ  دوش و  ناوارف 
رب دننک ، متـس  ملظ و  یهلا  ماکحا  رد  هاگره  .دنک و  غیرد  همه  نداعم  اه و  هویم  تعارز و  هب  تبـسن  ار  شتکرب  نیمز  دـننک ، غیرد 

ار لام  ادخ  دننک ، محر  عطق  نوچ  .دزاس و  هریچ  اه  نآ  رب  ار  نانمشد  ادخ  دننکش ، نامیپ  هاگره  .دنیامن و  يراکمه  ناودع  متس و 
ار اه  نآ  رارـشا  ادخ  دنیامنن ، نم  نادناخ  ناکین  زا  يوریپ  دننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگره  .دزادـنا و  رارـشا  تسد  هب 

.دوشن تباجا  ناشیاعد  یلو  دننک ، اعد  اه  نآ  ناکین  دنادرگ و  ّطلسم  ناشیا  رب 

مود یس و  ثیدح 

يراوخ بارش  یتسرپ و  تب 

 - هنع هَّللا  یضر  یبا -  انثّدح  لاق : هللا  همحر  یمقلا  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  هیقفلا  خیـشلا  انثّدح 
نب دّمحم  نع  زازخلا ، بّویأ  یبأ  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  يدـهنلا ، قورـسم  یبأ  نب  مثیهلا  نع  هَّللادـبع ، نب  دعـس  انثّدـح  لاق :

: لاقف رمخلا ، نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللادبع  وبا  لئس  لاق : یفقثلا  ملسم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ًهَمْحَر ِینَثََعب  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنَأ  ِلاـجِّرلا ، ِهاـحالُمَو  ِرْمَْخلا  ِبْرُـشَو  ِناـثْوَالا  ِهَداـبِع  ْنَع  َّلَـجَوَّزَع -  ّیِبَر -  ُْهنَع  ِیناـهَن  اـم  َلَّوَأ  َّنِإ 
.اهَثادْحَأَو اهَمالْزَأَو  اهَناثْوَأَو  ِهَِّیلِهاْجلا  َرُومُأَو  َریِمازَْملاَو  َفِزاعَْملا  قَْحمََألَو  َنیَِملاْعِلل 

ْوَأ ُدَْعب  ًابَّذَعُم  ِمیِمَْحلا  َنِم  اْهنِم  َبِرَش  ام  َْلثِم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهْتیَقَس  ّالِإ  اْینُّدلا  ِیف  ًارْمَخ  ِیل  ٌْدبَع  ُبِرْـشَیال  َلاقَف : ُُهلالَج -  َّلَج  ّیِبَر -  ُمِْسقُأ 
.َُهل ًاروُفْغَم 

ِیَُشت اوُعّ الَف  َتام  ْنِإَو  ُهوُدوُعَت ، الَف  َضِرَم  ْنِإَو  ِْهَیلِإ ، اوُجَّوَزَتَت  الَو  ُهوُجِّوَُزت  الَو  ِرْمَْخلا ، َبِراش  اوُِسلاُجتال  مالسلا : هیلع  لاقَو 
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.ُهَتَزانِج

(50) .ُهافَق ْنَع  ُُهناِسل  ًاِعلاد  ُُهباِعل ، ًِالئاس  ُُهقْدَش ، ًِالئام  ُهاْنیَع ، ًهَقَرُْزم  ُهُهْجَو ، ًاّدَوْسُم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  یِجَی ُء  ِرْمَْخلا  َبِراش  َّنِإ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

هعزاـنم و كرت   ] نادرم اـب  نداـتفا  رد  يراوـخ و  بارـش  یتـسرپ و  تب  دوـمرف ، یهن  نآ  زا  ار  نم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يزیچ  نـیلّوا 
.دوب مدرم  اب  همصاخم 

ياهرامق اه و  تب  ار و  تیلهاج  روما  روبنت و  رات و  مشاب ، نایناهج  يارب  تمحر  ات  درک  ثوعبم  ارم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه 
.مزاس دوبان  ار  شیاه  تعدب  و  ( 51) نآ

: تسا هدومرف  هدرک و  دای  مسق  مراگدرورپ 

؛ مناشونب وا  هب  منهج  هدیشوج  بآ  زا  هدیشون ، بارـش  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  نیا  رگم  دروخن  بارـش  ایند  رد  مناگدنب  زا  کی  چیه 
.دوش هدیزرمآ  ای  دشاب  بّذعم  مه  نآ  زا  سپ  هچ 

عییشت رد  درم  رگا  دیورن ، شتدایع  هب  دش  ضیرم  رگا  دیریگن ، نز  وا  زا  دیهدن ، نز  وا  هب  دیوشن ، نیشنمه  راوخ  بارش  اب  دومرف : و 
.دینکن تکرش  شا  هزانج 

ناور و شناهد  بآ  نازیوآ ، شا  هچول  بل و  دوبک ، شنامـشچ  دوش ، یم  روشحم  هایـس  يور  اب  تمایق  زور  رد  راوخ  بارـش  انامه 
.تسا هدمآ  رد  رس  تشپ  زا  شنابز 

موس یس و  ثیدح 

ندش امن  تشگنا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

(52) .ٌّرَش َوُهَف  ًاّرَش  َناک  ْنِإَو  یلاعَت  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  ّالِإ  ٌهَّلَزَم  َیِهَف  ًاْریَخ  َناک  ْنِإ  ِعباصَْألِاب ؛ ِْهَیلِإ  َراُشی  ْنَأ  ًاْمثِإ  ِءْرَْملِاب  یفَک 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

رگم تسا  شزغل  لحم  هک  دـشاب  بوخ  شراک  رگا  دوش ؛ نارگید  ( 53) يامن تشگنا  هک  تسا  سب  هانگ  نیمه  یـصخش  ره  يارب 
.تسا يرگید  ّرش  دوخ  زین  ندش  امن  تشگنا  نیا  هک  دشاب  دب  شراک  رگا  دنک و  محرت  شیادخ  هک  نآ 

مراهچ یس و  ثیدح 
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حلاص دنزرف 

نب فیرـش  نع  ّیفوکلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  هَّللادبع ، یبأ  نب  دمحأ  نع  یبأ ، انثّدح  لاق : راطعلا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دـمحا  انثّدـح 
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  دّمحم ، نب  میهاربإ  نع  ّیسیلفتلا ، قباس 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِماَع ِْربَْقلا  اَذِهب  ُتْرَرَم  ِبَر ّ!  ای  َلاقَف : .ُبَّذَُعی  َْسَیل  َوُه  اذِإَف  ٍِلباق  ْنِم  ِِهب  َّرَم  َُّمث  ُُهبِحاص ، ُبَّذَُعی  ٍْربَِقب  مالـسلا  امهیلع  َمَیْرَم  ُْنب  یَْـسیِع  َّرَم 
.َْسَیل َوُه  اذِإَف  َماْعلا  ِِهب  ُتْرَرَم  َُّمث  ُبَّذَُعی ، ُُهبِحاص  َناکَف  َلَّوَأ 

.ُهَْنبِإ َلَمَع  اِمب  َُهل  ُتْرَفَغَف  ًامِیتَی ، يوآَو  ًاَقیِرَط  َحَلْصَأَف  ٌِحلاَص  ٌَدلَو  َُهل  َكَرْدَأ  ُهَّنَأ  ِهَّللا ! َحْوُر  ای  َّلَجَوَّزَع :-  ُهَّللا -  یَحْوَأَف 

ُْهنِم َهَّللا  ِرِفْغَتْساَف  ُهَتْرَکَذ  ٌْبنَذ  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَف  َکِیف  ام  َکِیف  َلِیق  اذِإ  مالسلا : هیلعاّیَرکَز  ِْنب  َییْحَِیل  مالسلا  امهیلع  َمَیْرَم  ُْنب  یَْسیِع  َلاقَو  َلاق :
(54) .اهِیف ُبَْعتَت  َْمل  ََکل  ْتَِبتُک  ٌهَنَسَح  اهَّنَأ  ْمَلْعاَف  َکِیف  َْسَیلام  َکِیف  َلِیق  ْنِإَو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ضرع .درادن  باذع  دید  تشذگ ، نآ  رب  رگید  لاس  یلو  دندرک  یم  باذع  ار  شبحاص  هک  دومن  رذگ  يروگ  هب  یسیع  ترـضح 
.درادن باذع  منیب  یم  لاسما  یلو  دوب  باذع  لاح  رد  شبحاص  متشذگ ، روگ  نیا  هب  لاسراپ  اراگدرورپ ! درک :

یحو وا  هب  لاعتم  دنوادخ 
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رطاخ هب  ار  ردـپ  سپ  داد ، هانپ  ار  یمیتی  درک و  حالـصا  ار  یهار  غولب ، زا  دـعب  هک  تشاد  یحلاص  دـنزرف  يو  هَّللا ! حور  يا  دومرف :
(55) .مدیزرمآ شدنزرف  لمع 

یم وگ  تفگ و  نآ  هرابرد  نارگید  و  تسوت ، رد  یبیع  رگا  دومرف : مالسلا  امهیلعایرکز  نب  ییحی  هب  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع 
.هاوخب شزرمآ  ادخ  زا  نک و  رافغتسا  سپ  دنا ، هدروآ  تدای  هب  ار  هانگ  نآ  هک  نادب  دننک ،

ار یتمحز  جنر و  هک  نیا  نودب  دـش  دـهاوخ  هتـشون  يا  هنـسح  تیارب  هک  نادـب  دـننز ، یم  تمهت  وت  هب  تسین و  وت  رد  یبیع  رگا  و 
.یشاب هدش  لّمحتم 

مجنپ یس و  ثیدح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مایپ  ندناسر 

نع روفعی ، یبأ  نبا  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  رصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هدع 
: مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبأ 

: َلاقَف ِفیْخلا ، ِدِجْسَم  ِیف  َساّنلا  َبَطَخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ 

.ُْهنِم ُهَْقفَأ  َوُه  ْنَم  یلِإ  ٍهِْقف  ِلِماح  َّبُرَو  ٍهیِقَف ، َْریَغ  ٍهِْقف  ِلِماح  َّبُرَف  اهْعَمْسَی ، َْمل  ْنَم  اهَغََّلبَو  اهَظِفَحَو  اهاعَوَف  ِیَتلاقَم  َعِمَس  ًاْدبَع  ُهَّللا  َرَّضَن 

: ٍِملْسُم يِْرما ٍء  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ّلُغَیال  ٌثالَث 

ُأَفاـکَتَت ٌهَوْخِإ  َنوُِملْـسُْملَا  ْمِِهئآرَو ، ْنِم  ٌهَطیُِحم  ْمُهَتَوـْعَد  َّنِإَـف  ْمِِهتَعاـمَِجل ، ُموُزُّللاَو  َنیِِملْـسُْملا  ِهَِّمئَأـِل  ُهَحیِـصَّنلاَو  ِهَّلل ِ،  ِلَـمَْعلا  ُصـالْخِإ 
(56) .ْمُهانْدَأ ْمِِهتَّمِِذب  یعْسَیَو  ْمُهُؤامِد 

: دومرف درک ، یم  ینارنخس  ناناملسم  يارب  فیخ  دجسم  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

یسک اسب  هچ  .دناسرب  هدنیشن  هک  یسک  هب  دراد و  هگن  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  راتفگ  هک  ار  يا  هدنب  ادخ  دنک  مّرخ 
یم لقن  دوخ  زا  رت  میهف  هب  ار  يروتسد  نینچ  هک  یـسک  اسب  هچ  تسین و  مهف  اب  انیب و  دوخ  دراد و  دوخ  اب  مهف  ییانیب و  روتـسد  هک 

.دنک

تسا زیچ  هس 
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: دراد یمن  اور  تنایخ  یهاتوک و   ] یلغد اه  نآ  رد  ناملسم  درم  لد  هک 

.ادخ يارب  ضرغ  یب  كاپ و  رادرک  ( 1

.نیملسم ناربهر  نایاوشیپ و  يارب  یشیادناریخ  ( 2

دـشاب نانآ  لابند  رد  ار  هک  نآ  ره  تسا  هدـنریگارف  ناناملـسم  هعماـج  توعد  اریز  ناناملـسم ؛ تعاـمج  رد  يرادـیاپ  تسویپ و  ( 3
(. دشاب نانآ  لابند  رد  ار  هکره  دریگارف  همئا  ياعد  )

اـشوک ناملـسم  هعماج  ناما  نامیپ  يارجا  يارب  ناملـسم  درف  نیرت  کچوک  تسا ، ربارب  مه  اـب  ناـشنوخ  دـنردارب و  همه  ناناملـسم 
(. دوش باتش  نآ  يارجا  يارب  دیاب  تسا و  يرجم  ناناملسم  همه  رب  ناملسم  درف  نیرت  کچوک  ناما  نامیپ   ) تسا

مشش یس و  ثیدح 

تحیصن دنپ و  دنچ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ام َنُوْنبَت  ُءآوْهَْألا ؛ ُمُِکب  َّنَِفلَتْخَت  الَو  َءآُکْبلاَو ، َرُّکَفَّتلا  اوُِرثْکَأَو  َهَّقِّرلا ، ْمَُکبُوُلق  اوُدِّوَع  ًاتُوُیب ، َدِجاسَْملا  اوُذِـخَّتاَو  ًاَفایْـضَأ  اْینُّدـلا  ِیف  اُونوُک 
(57) .َنوَکِرُْدت ام ال  َنُولَمْأَتَو  َنُولُکْأَت  ام ال  َنوُعَمْجَتَو  َنُونُکْسَت  ال 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

اه سوه  .دییامن و  رایسب  هیرگ  هشیدنا و  .دیهد  تداع  ّتقر  هب  ار  اه  لد  .دینک  دوخ  هناخ  ار  اهدجسم  .دیشاب  نامهم  دننامه  ایند  رد 
.دربن نوریب  هار  زا  ار  امش 

و دروخ ، دـیهاوخن  نآ  زا  هک  دـینک  یم  مهارف  ییاه  یندروخ  دـش  دـیهاوخن  نکاس  نآ  رد  هک  دـیزاس  یم  ییاهانب  دیـشاب ]! هاـگآ  ]
.دیسر دیهاوخن  نآ  هب  هک  دیراد  ییاهدیما 

متفه یس و  ثیدح 

؟ مینک ییاعد  هچ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِلْهَْألاَو ِلاْملا  َنِم  َساّنلا  ِیتُْؤت  ام  ِحـِلاص  ْنِم  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ًهَِحلاص ، ِیتَِینالَع  ْلَعْجاَو  ِیتَِینالَع  ْنِم  ًاْریَخ  ِیتَریِرَـس  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ُِلق 
(58  .ّ) ِلِضُْملا َالَو    ّ ِلاّضلا َْریَغ  َِدلَْولاَو 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.هدب رارق  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  مه  ار  منایع  نک و  رتهب  منایع  زا  ارم  ناهن  ادنوادخ ! وگب :

هارمگ هن  هک  دنزرف ، نز و  هچ  لام و  هچ  یهد ؛ یم  مدرم  هب  هک  يا  هتـسیاش  ياهزیچ  نامه  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ !
.دنک هارمگ  هن  دشاب و 

متشه یس و  ثیدح 

نآ رثا  نارگید و  يارب  اعد 

یبأ نع  ناولع ، نب  نیـسح  نع  یمیمتلا ، دّـمحم  نب  رفعج  نع  میهاربإ ، نب  لیعامـسا  نع  نامیلـس ، نب  دّـمحم  نع  دّـمحم ، نب  یلع 
: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ِلَّوَأ ْنِم  یـضَم  ٍهَنِمُْؤمَو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اعَد  يِذَّلا  َْلثِم  ِْهیَلَع  َّلَـجَوَّزَع -  ُهَّللا -  َّدَر  اـّلِإ  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْمِلل  اـعَد  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اـم 
.ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ٍتآ  َوُه  ْوَأ  ِرْهَّدلا 

ُمُهَعِّفَُشیَف ِهِیف ، انْعِّفَشَف  اَنل  وُعْدَی  َناک  يِذَّلا  اَذه    ّ ِبَر ای  ِتانِمْؤُْملاَو : َنُونِمْؤُْملا  ُلوُقَیَف  ُبَحُْـسیَف ، ِهَمایِقلا  َمْوَی  ِراّنلا  َیلِإ  ِِهب  ُرَمُْؤی  َْدبَْعلا  َّنِإ 
(59) .وُْجنَیَف ِهِیف  َّلَجَوَّزَع -  ُهَّللا - 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

يارب ار  هچنآ  دـننام  دـنادرگرب  وا  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هک  نیا  زج  دـنک  اعد  نمؤم  ناـنز  نادرم و  يارب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه 
ناهج هب  تمایق  زور  ات  ای  تسا  هتفر  ایند  زا  راـگزور  زاـغآ  زا  هک  يا  هنمؤم  نز  ره  نمؤم و  درم  ره  فرط  زا  تسا  هدرک  اـعد  ناـنآ 

.دمآ دهاوخ 

، دنشک یم  شتآ  يوس  هب  ار  وا  سپ  دنرب ، خزود  هب  ار  وا  هک  دنهد  روتسد  تمایق  زور  هک  دشاب  يا  هدنب  انامه 
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.ریذپب وا  هرابرد  ار  ام  تعافش  سپ  درک ، یم  اعد  ام  يارب  هک  تسا  نامه  نیا  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  تانمؤم  نینمؤم و 

.دبای یم  تاجن  درف  نیا  سپ  دریذپ  یم  وا  هرابرد  ار  نانآ  تعافش  زین  ادخ  و 

مهن یس و  ثیدح 

نآرق اب  یهارمه 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  هدانساب  دّمحم  نب  دمحا  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

َکَْلَیل ُتْرَهْـسَأ  ُْتنُک  يِذَّلا  اَنَأ  ُنآرُقلا : َُهل  ُلوُقَیَف  ِنْوَّللا  ِبِحاش  ٍلیِمَج    ّ ٍباَش ِهَروُص  ِیف  ُهَبِحاص  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ِیتْأَـی  ُهَّنِإَـف  َنآْرُْقلا  اوُمَّلَعَت 
ْنِم ََکل  َمْوَْیلا  اَنَأَو  ِِهتَراِجت  ِءآرَو  ْنِم  ٍرِجاَت  ُّلُکَو  َْتلُأ  اُمْثیَح  َکَعَم  ُلوُؤَأ  َکَـتَْعمَد ، ُْتلَـسَأَو  َکَْـقیِر ، ُْتفَفْجَأو  َكَرِجاوَه  ُتْأَـمْظَأَو 

.ْرِْشبَأَف َّلَجَوَّزَع -  ِهَّللا -  َنِم   ] ٌهَمارِک َکِیتْأَیَسَو  ٍرِجات    ّ ِلُک ِهَراِجت  ِءآرَو 

.ِْنیَتَّلُح یسُْکیَو  ِهِراسَِیب  ِنانِْجلا  ِیف  ُْدلُْخلاَو  ِِهنیِمَِیب  ُنامَْألا  یَطُْعیَو  ِهِسْأَر  یلَع  ُعَضُویَف  ٍجاِتب  یتُْؤیَف 

.ْهَقْراَو ْءَْرقِإ  َُهل : ُلاُقی  َُّمث 

.ِْنیَنِمُْؤم اناک  ْنِإ  ْنیَتَّلُح  ُهاَوبَأ  یسُْکیَو  ًهَجَرَد ، َدِعَص  ًهَیآ  َأَرَق  امَّلُکَف 

(60) .َنآرُقلا ُهاُمتْمَّلَع  اِمل  اذه  امَُهل : ُلاُقی  َُّمث 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.امیس شوخ  ابیز و  یناوج  تروص  دیآ  دوخ  هدنناوخ  دزن  تمایق  زور  اریز  دیزومایب  نآرق 

کشخ ار  تناهد  بآ  مدیشک و  یگنـشت  هب  ار  وت  مرگ ، ياهزور  مدرک و  باوخ  یب  ار  وت  بش  هک  منم  دیوگ : یم  وا  هب  نآرق  سپ 
نم زین  زورما  تسا و  دوس  راظتنا  هب  دوخ  تراجت  رکف  رد  يرجات  ره  میآ و  یم  وت  اب  يورب  اجره  متخاس ، ناور  ار  تکـشا  مدرک و 

.متسه وت  عفن  هب  وت و  يارب 

.دسر یم  وت  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  يوس  زا  یتمارک  يدوز  هب  هک  وت  رب  داب  تراشب  سپ 

دنهد و شرگید  تسد  هب  ار  تشهب  رد  يراگدنام  دنس  شتسار و  تسد  هب  ناما  گرب  دنهن و  شرس  رب  دنروآ و  شیارب  یجات  سپ 
یتشهب هماج  ود 
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.دنناشوپب وا  هب 

.ورب الاب  ناوخب و  دوش : هتفگ  وا  هب  سپس 

نیا دنیوگ : اه  نآ  هب  دنـشوپ و  هماج  ود  دنـشاب  نمؤم  رگا  مه  وا  ردام  ردـپ و  هب  دور و  الاب  يا  هجرد  دـناوخب ، يا  هیآ  هاگره  سپ 
.دیتخومآ وا  هب  نآرق  هک  تسا  نآ  دزم 

ملهچ ثیدح 

(61) اه هدش  نعل 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.اِهنَمَث َلِکآَو  ِْهَیلِإ  ََهلوُمْحَْملاَو  اهَِلماحَو  اهَرِصاعَو  اهَعاْتبُمَو  اهَِعیابَو  اهَِیقاسَو  اَهبِراشَو  َرْمَْخلا  ُهَّللا  َنََعل  ( 1

: دومرف ادخ  ربمایپ 

هدننک لمح  ار و  نآ  هدننک  هیهت  ار و  نآ  رادیرخ  ار و  نآ  هدنـشورف  ار و  نآ  یقاس  ار و  نآ  هدـنروخ  ار و  بارـش  دـنک  تنعل  ادـخ 
.ار نآ  لوپ  هدنروخ  دوش و  یم  لمح  وا  يارب  بارش  هک  یسک  ار و  نآ 

.َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ُهَدِهاشَو  ُهَِبتاکَو  ُهَلِکآَو  ابِّرلا  ُهَّللا  َنََعل  ( 2

.دنناد یم  هک  یلاح  رد  ار ، نآ  دهاش  ار و  نآ  هدنسیون  ار و  نآ  هدنروخ  ار و  ابر  دنک  تنعل  ادخ 

.ِلُجَّرلا َهَْسُبل  ُسَْبلَی  َهَأْرَملاَو  ِهَأْرَْملا  َهَْسُبل  ُسَْبلَی  َلُجَّرلا  ُهَّللا  َنََعل  ( 3

.دشوپ یم  هنادرم  سابل  هک  ار  ینز  دشوپ و  یم  هنانز  سابل  هک  ار  يدرم  دنک  تنعل  ادخ 

.ِءآسِّنلا َنِم  َهَلُجَّرلا  ُهَّللا  َنََعل  ( 4

.دنک تنعل  ار  امندرم  نانز  ادخ 

ِنلِاب .ِءآسّ ِلاجِّرلا  َنِم  ِبَشَتُملاَو  َنیِهّ ِلاجِّرلِاب  ِنلا  ِءآسّ َنِم  ِبَشَتُملا  ِتاهّ ُهَّللا  َنََعل  ( 5

.دنیامن نانز  هیبش  ار  دوخ  هک  ینادرم  .دننک و  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ار  ینانز  دنک  تنعل  ادخ 

(62) .ِهیِخَأَو ِخَْألا  َْنَیبَو  اهَِدلَوَو  ِهَِدلاْولا  َْنَیب  َقَّرَف  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ( 6

.دزادنا ییادج  ردارب  ود  نیب  شدنزرف و  ردام و  نیب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


.ِْهیَِدلاَو َنََعل  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ( 7

.دنک نعل  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 

.ِهْجَْولا ِیف  ُمِسَی  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ( 8

.دنک تنعل  شیادخ  دهن  تمالع  هرهچ  هب  هکره 

(9
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.ِمَهْرِّدلا ُْدبَع  َنُِعلَو  ِرانیِّدلا  ُْدبَع  نُِعل 

.مهرد هدنب  داب  نوعلم  رانید و  هدنب  داب  نوعلم 

.امُهَْنَیب یِشْمَی  يِذَّلاَو  یِشَتْرُْملاَو  یِشاَّرلا  ُهَّللا  َنََعل  ( 10

.دوش یم  هطساو  ود  نیا  نیب  هک  یسک  نآ  ار و  هدنریگ  هوشر  هدنهد و  هوشر  دنک  تنعل  ادخ 

.ِساّنلا یَلَع  ُهَّلَک  یْقلَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ( 11

.تسا نوعلم  دنکفا  مدرم  شود  هب  شیوخ  راب  یسک  ره 

(63) .ِِهب َرَکَم  وَأ  ًانِمُْؤم  َّراَض  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ( 12

.تسا نوعلم  دنک  هلیح  رکم و  وا  اب  ای  دناسرب  نایز  ینمؤم  هب  هکره 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نوماریپ  هدش  پاچ  ياه  باتک  یفرعم 

لوا تمسق 

حطس عوضوم و  / هدنروآ دیدپ  باتک  ناونع 

يدابآرتسا دمحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  همئا  مالسا و  ربمایپ  خیرات  ) يدمحا راثآ   ( 1

ناناوجون تایبدا  / لصاح دارم  يدهمریما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیرخآ   ( 2

نیدلا سمش  يدهم  دیس  مرکا  لوسر  رادید  نیرخآ   ( 3

ّقح هار  رد  هسسؤم  ربمایپ  نیرخآ  تلاسر و  نیرخآ   ( 4

يروای هَّللا  دسا  دیس  ادخ  لوسر  رفس  نیرخآ   ( 5

يزاریش اضر  ریفس  نیرخآ   ( 6

هیعافد / يرکسع یضترم  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زامن  نیرخآ   ( 7

قالخا / یناوضر اضردّمحم  ناعونمه  اب  ترشاعم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بادآ   ( 8

یخیرات / یهللا تیآ  يدهم  مالسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  ياه  گنج  اب  ییانشآ   ( 9
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یخیرات / یهللا تیآ  يدهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  گنج  اب  ییانشآ   ( 10

ناکدوک رذگهر /  اضر  دنک  هدارا  هبعک  يادخ  هچنآ   ( 11

یبهذم ناتساد  / رذگهر اضر  ...دوب  هدمآ  اه  باتک  رد  هک  هصق  نآ   ( 12

همانتشذگرس / رذگهر اضر  تثعب ) ات  دلوت  زا  ربمایپ ، ) هدرک رظن  میتی  نآ  کنآ   ( 13

یناساول دّمحم  ربمایپ ) یکدوک  ناتساد  ) هدرک رظن  میتی  نآ  کنآ   ( 14

ناکدوک ياه  ناتساد  / يردان رصان  هصق ) لهچ  ) اه کشجنگ  زاوآ   ( 15

نیسح ترتع  ربمایپ و  نآرق و  هاگدید  زا  قالخا   ( 16
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یمالسا قالخا  / یجیهالدار يوسوم 

قالخا راحسلا / هدوج  دیمحلادبع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قالخا   ( 17

يزاریش رازآ  یب  میرکلادبع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قالخا   ( 18

یمطاف یلو  یسلجم ) همالع  بولقلا  هایح  هدیزگرب  ) هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفر  قالخا و   ( 19

همانتشذگرس نالاسگرزب ، شزومآ  / یمداخ لالجدیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوگ  ناذا   ( 20

یناکدرا یمالسا  نسح  تمحر ) ربمایپ  دّمحم   ) میناد یم  هچ  مالسا  زا   ( 21

تیحیسم مالسا و  / يراصنا اضر  دّمحم  هلهابم  رارسا   ( 22

یناگیاپلگ ینرق  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  جارعم  رارسا   ( 23

نارکمج تاراشتنا  / یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  مالسا   ( 24

جارعم ثیداحا  / يریمشک يوضر  یلع  دیس  جارعم ) زا  ییامیس   ) یلع قفا   ( 25

خیرات / یناکرسیوت اضر  دّمحم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هزرابم  هویش   ) رترب يوگلا   ( 26

یمالسا قالخا  / روپ بارهس  تمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یقالخا  هریس  هب  یهاگن   ) لماک يوگلا   ( 27

لیاضف / یلیعامسا هَّللا  حیبذ  ربمایپ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ( 28

نایرهاط دوعسمریما  ربمایپ ) شیاتس  رد  یبهذم  رعش  هدیزگرب  ) رون هلفاق  نیما   ( 29

مولعو عامتجا  تشادهب ، مالسا و  داژن / كاپ  اضر  ربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا   ( 30

همانتشذگرس / لصاح دارم  يدهم  ریما  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارای  باحصا و   ) ینرق سیوا   ( 31

یقالخا ثیداحا  / یسربط لضف  نب  نسح  رذوبا ) هب  ربمایپ  ياهدنپ   ) رذوبا يا   ( 32

قالخا / یسربط لضف  نب  نسح  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هیامنارگ  ياهدنپ  ) دوعسم رسپ  يا   ( 33

یسربط لضف  نب  نسح  مالسلا ) هیلع  یلع  هب  مرکاربمایپ  هیامنارگ  ياهدنپ   ) یلع يا   ( 34

همانتشذگرس / یناوریش یلع  جارعم  يوس  هب  ربمایپ  اب   ( 35
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یهللا تیآ  يدهم  میوش  انشآ  مالسا  ربمایپ  ياه  گنج  اب   ( 36

ناکدوک / رذگهر اضر  وگب  نخس  نم  اب   ( 37

 ( 38
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تسودنامحر یفطصم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اه و  هچب 

تفالخ تابثا  / یمالغ فسوی  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  نارحب   ( 39

يرش داوجدّمحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ربمایپ ، ردارب   ( 40

ناناوجون تایبدا  یبهذم ، ياه  ناتساد  / ازفا حور  دیعس  شنامشچ  لحاس  رب   ( 41

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  ریدغ ) نوماریپ  لاؤس   72) ریدغ هنارک  رب   ( 42

یقالخا ثیداحا  / ینیسح اضر  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترضح  ناگدیزگرب ،  ( 43

ثیدح يربط /  یضترملا  هعیشل  یفطصملا  هراشب   ( 44

ناناوجون تایبدا  / یمیعن داوج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربماپپ  یناگدنز  هصق  يدّمحم ، لگ  يوب   ( 45

ناناوجون تایبدا  / ازفا حور  دیعس  مالسا ) یمارگ  ربمایپ  یگدنز  روآدای  ) ام هناخ  راهب   ( 46

یمیکح هلآو م  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  وترپ  یگدنز  نیرتهب   ( 47

ناناوجون تایبدا  یبهذم ، ياه  ناتساد  / يدمحم الم  دیجم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  رطاخ  هب   ( 48

ناتساد / يدمحم لیعامسا  جارعم ) ياه  ناتساد   ) یبیغ ياهزاورپ   ( 49

مالسا ندمت  / يزاجح نیدلارخف  نآرق  ربمایپ و  هرابرد  یشهوژپ   ( 50

همانزردنا / هداز میلس  هَّللاریخ  يرافغذوبا  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهدنپ   ( 51

همانتشذگرس / امنهر نیدباعلا  نیز  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   ( 52

رجف میهاربا  دّمحم  ترجه  قافآ  ربمایپ ،  ( 53

یسراف رعش  / یکلم دّمحم  یهاگآ  ربمایپ   ( 54

ریسفت دقن و  هغالبلا ، جهن  / يزیربت يرفعج  یقت  دّمحم  یلع  نابز  زا  ربمایپ ،  ( 55

رجف میهاربا  دّمحم  ءارح  ات  یناوجون  یکدوک و  زا  ربمایپ ،  ( 56

رجف میهاربا  دّمحم  نسح  هروطسا  ربمایپ ،  ( 57
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اه هبطخ  هلاقم و  / يرهطم یضترم  یّما  ربمایپ   ( 58

قالخا نالاسگرزب ، شزومآ  / يرفص لیلج  اه  ناسنا  يوگلا  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   ( 59

تلاسر تاراشتنا  هسسوم  تنس  لها  ثیداحا  هاگدید  زا  عیشت  راذگ  هیاپ  ربمایپ   ( 60

خیرات / رجف میهاربا  دّمحم  قشع  ياه  هبذاج  ربمایپ ،  ( 61

، ربمایپ  ( 62
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خیرات / رجف میهاربا  دّمحم  قح  هنادواج  هسامح  قدنخ ،

اه سلطا  خیرات ، / رجف میهاربا  دّمحم  ردیح  زاجعا  هولج  ربیخ ، ربمایپ   ( 63

رجف میهاربا  دّمحم  مد  هدیپس  رد  ربمایپ ،  ( 64

همانتشذگرس / یمطاف یلو  مرکا ) لوسر  یگدنز  رب  ارذگ  یشرگن  ،) تمحر ربمایپ   ( 65

همانتشذگرس / رجف میهاربا  دّمحم  اه  ناج  زیخاتسر  ربمایپ ،  ( 66

همانتشذگرس / رجف میهاربا  دّمحم  تبحم  رایرهش  ربمایپ ،  ( 67

خیرات مالسا و  / رجف میهاربا  دّمحم  فئاطل  رفس  هب  فئاط  ربمایپ ،  ( 68

خیرات مالسا و  / رجف میهاربا  دّمحم  ردب  ياه  هعیلط  ربمایپ ،  ( 69

خیرات مالسا و  / رجف میهاربا  دّمحم  دمحم  يانعم  رد  یلع  ربمایپ ،  ( 70

رجف میهاربا  دّمحم  يدزیا  غورف  ربمایپ ،  ( 71

همانتشذگرس / رجف میهاربا  دّمحم  تثعب  ياهورملق  ربمایپ ،  ( 72

خیرات مالسا و  رجف / میهاربا  دّمحم  دحا  ياه  هلق  ربمایپ ،  ( 73

خیرات مالسا و  / رجف میهاربا  دّمحم  انعم  يایمیک  ربمایپ ،  ( 74

خیرات مالسا ، / رجف میهاربا  دّمحم  جارعم  ، ربمایپ  ( 75

ناناوجون تایبدا  ناتساد  / يرهبا يردیح  اضرمالغ  ینابرهم  ربمایپ   ( 76

لیرک طخ  هب  / يدهاجم یلع  دّمحم  تیب  لها  ربمایپ و   ( 77

یسور نابز  طخ  هب  / يرال يوسوم  یبتجم  دیس  شمایپ  ربمایپ و   ( 78

ناکدوک / هتساشنب نسحم  اه  هچب  ربمایپ و   ( 79

همانتشذگرس / ینیسح نیسح  دیس  تدحو  ربمایپ   ( 80

نایدوهی مالسا و  / یقداص یفطصم  زاجح  دوهی  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ   ( 81

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 65 
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اه هبطخ  اه و  همان  /) يراصنا دوعسم  ، یهاشمرخ نیدلاءاهب  ربمایپ  مایپ   ( 82

راصق تاملک  / میکح یقت  دّمحم  ربمایپ  مایپ   ( 83

یملاع یلع  دّمحم  هَّللا  هیآ  نارای  ربمغیپ و   ( 84

یسرافرعش / رورپرهم اضریلع  ربمایپ ) هبطخ  ) ریدغ زا  يا  هنامیپ   ( 85

خیرات / يزیربت یناحبس  رفعج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  یناگدنز  مالسا : خیرات   ( 86

نارکمج تاراشتنا  / يرئاح ییافص  سابع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   ( 87

همانتشذگرس / یتیآ میهاربا  دّمحم  مالسا  ربمایپ  خیرات   ( 88

89

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ تلحر  ات  مالسا  زا  شیپ  خیرات  / يداشرا هَّللا  نیع  مالسا  یلیلحت  خیرات  ( 

خیرات یمالسا ) هعماج  نتخاس  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شور  رب  یشرگن  ،) مالسا یلیلحت  خیرات   ( 90

همانتشذگرس موصعم ، هدراهچ  / روپ ریما  دمحا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  خیرات   ( 91

هعیش ثیداحا  / يرکسع یضترم  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیدح  خیرات   ( 92

خیرات / مئاقلا رظتنم  رغصا  مالسا  ربمایپ  خیرات  رد  یشهوژپ  مالسا ، ردص  خیرات   ( 93

همانتشذگرس / يریاح ییافص  سابع  مرکا  ربمایپ  تادهاجم  خیرات   ( 94

یلوفزد یلامک  یلع  مرکاربمایپ  یگدنز  رصتخم  خیرات   ( 95

یسراف رعش  / داژناضر یبتجم  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  موظنم  خیرات   ( 96

یناریا نیسح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترجه  زا  لاس  جنپ  لیلحت  خیرات و   ( 97

یملید دّمحم  نب  نسح  بولقلا  داشرا  همجرت   ( 98

یسراف ياه  هلاقم  / یبارهم ربکا  یلع  یسیع  دلوت  جارعم ، يداقتعا ، يژولونکت   ( 99

لسوت تعافش ، / يرکسع یضترم  دّیس  ربمایپ  هب  لسوت   ( 100

ینایدق سابع  ربمایپ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  فیصوت   ( 101

يداوج اضر  دّمحم  ربمایپ  ّتنس  ماود  تابث و   ( 102

دیاقع / قح هار  رد  هسسوم  تماما  ای  ربمایپ ، ینیشناج   ( 103

هدازماما ( هدازدیهش  ) ورهم مالسا  ربمایپ  یگدنز  هرابرد ، شهوژپ  راتسج و   ( 104

یقالخا ياه  ناتساد  / يدزی يرئاح  نسح  دّمحم  اوقت  ياه  هولج   ( 105

ناناوجون تایبدا  / اینرهاط رصان  ردب  دحا ، گنج   ( 106

خیرات / یقهد یمالغ  یلع  ربمایپ  نیشناج  نارحب  دادترا و  ياه  گنج   ( 107

ناناوجون تایبدا  / ینوتلا یملح  ردب  گنج  مالسا ، ربمایپ  تاوزغ  اه و  گنج   ( 108

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 67 
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ناناوج ثیداحا ، / ینیماروپ رقاب  دّمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لد  مشچ و  رد  ناوج   ( 109

ناناوجون تایبدا  / یهللا تیآ  يدهم  میدنمزاین ؟ ربمایپ  هب  ارچ   ( 110

اه سلطا  خیرات ، / یتیآ میهاربا  دّمحم  مالسا  ربمایپ  خیرات  هدیکچ   ( 111

زا تایح  ثیدح  لهچ   ( 112
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یطایخ نیسح  تیناسنا  ناشخرد  ناگراتس 

ناناوجون تایبدا  / زیرت دیشرلادبع  ربمایپ  نیرخآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح   ( 113

ناکدوک / نیما یضترم  نک ) گنر  ناوخب و   ) دّمحم ترضح   ( 114

ناکدوک / نارکمج تاراشتنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح   ( 115

ناتساد / یثدحم يدهم  مرکاربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  ناکاپ ، تایح   ( 116

همانتشذگرس / یسلجم همالع  مالسا  ربمایپ  خیرات  بولقلا ، هویح   ( 117

همانتشذگرس / یمیرک مساق  نز  جنپ  نیا  نابز  زا  مرکا ، ربمایپ  زا  ییاه  هرطاخ   ( 118

یهلا تاداسلا  تزع  تسا  هدرک  نیمضت  ار  مالسا  ربمایپ  يزوریپ  دنوادخ   ( 119

اهدوبدای اه و  همان  / یلوسر یلع  دّمحم  مالسلا  امهیلع  یلع  هب  ربمایپ  ياه  باطخ   ( 120

تفالخ تابثا  / يراصنا رقاب  دّمحم  مخریدغ  هنحص  زا  یمیسرت  ریدغ : هباطخ   ( 121

اه هبطخ  مخریدغ ، / هدازدامع نیسح  ریدغ  رد  مرکا  ربمایپ  هبطخ   ( 122

اه هبطخ  مخریدغ ، / ینکر دیجملادبع  مخ  ریدغ  رد  مرکا  ربمایپ  هبطخ   ( 123

مالسا خیرات  / يدهلا ملع  رقاب  دّمحم  دیشخرد و ...  هنوگچ  مالسا  دیشروخ   ( 124

ربمایپ یناوج  / رذگهر اضر  هجیدخ  هناخ  رد  يدیشروخ   ( 125

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  ناتساد  رذگهر / اضر  هناکدوک  دتس  داد و   ( 126

يدورامرگ يوسوم  یلع  ربمایپ  ناتساد   ( 127

اه هصق  نآرق ، / يزاریش مراکم  رصان  مالسا  ربمایپ  ناتساد   ( 128

ربمایپ ياین  یگدنز  ناتساد  / رذگهر اضر  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 129

مود تمسق 

قدنخ گنج  راحسلا / هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 130
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قالخا / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ ) قالخا   ) ربمایپ یگدنز  ناتساد   ( 131

همانتشذگرس / رذگهر اضر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 132

همانتشذگرس / یهللا تیآ  يدهم  تافو  ات  دلوت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 133

ناناوجون ناکدوک و  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 134

ناناوجون ناکدوک و  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  هکم ) حتف   ) ربمایپ یگدنز  ناتساد   ( 135

یگدنز ناتساد   ( 136
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همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  دحا  گنجربمایپ 

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  كوبت  گنج  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 137

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  نینح  گنج  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 138

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  قدنخ  گنج  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 139

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  عادو  ّجح  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 140

ناناوج  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  یناوج  نارود  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 141

راحسلا هدوج  دیمحلادبع  جنر  هجنکش و  نارود  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 142

ناکدوک  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  یکدوک  نارودربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 143

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  بالقنا  رودص  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 144

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  هیبیدح  حلص  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 145

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  هکم  حتف  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 146

ناناوجون ناکدوک و  / يزاریش رازآ  یب  میرکلادبع  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 147

ناناوجون ناکدوک و  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  هیبیدح ) حلص  ) ربمایپ یگدنز  ناتساد   ( 148

همانتشذگرس  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  يداصتقا  هرصاحم  ربمایپ  یگدنز  ناتساد   ( 149

ناناوجون تایبدا   / رذگهر اضر  ربمایپ ) یناوج  ناتساد   ) لاس نآ  لیس  ناتساد   ( 150

يرظن یضترم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  سردو  اه  ناتساد   ( 151

یبهذم ياه  ناتساد   / یمرخ دیمح  مالسا  ربمایپ  زا  ییاه  ناتساد   ( 152

یبهذم ياه  ناتساد   / دحوم نایرقاب  اضر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تازجعم  زا  ییاه  ناتساد   ( 153

جارعم / ینیسح هَّللادبع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جارعم  زا  ییاه  ناتساد   ( 154

راونالاراحب زا  هتفرگرب  / ینیسح رفعج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  ناتساد   ( 155
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يدراهتشا يدمحم  دّمحم  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  یندناوخ  ياه  ناتساد   ( 156

رایمار دومحم  ربمایپ  دازلاس  هناتسآ  رد   ( 157

یبهذم رعش  / زارفارس یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمایپ  حئادمو  یثارم  رد  ،) بئاصملا ررد   ( 158

تمحر رون و  ربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  سرد   ( 159
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راصق تاملک  / ینارهت يرئاح  يدهم 

ناناوجون / ازفا حور  دیعس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  یگدنز  يروآدای  ) دنام یم  هک  تسایرد   ( 160

اه همان  / دنو هنیئآ  قداص  یصولاو  ّیبنلا  لئاسر   ( 161

یمالسا قالخا  / ینارانچ یلع  دّمحم  ناناوج  ناکدوک و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفر   ( 162

قالخا / ینارانچ یلع  دّمحم  لزنم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفر   ( 163

یئالک ریما  يدحا  يدهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  کشا  کشا ، زمر   ( 164

هعیش ثیداحا  / حابصم یقتدمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهدنپ  هشوت ، هر   ( 165

هعیش ثیداحا  / يوون فرش  نب  یحی  مالسا ) گرزب  ربمایپ  ثیداحا  ،) نیحلاصلا ضایر   ( 166

یسراف روثنم  رعش  / ناربج لیلخ  ناربج  ربمایپ  هب  یحرش  ناگتشرف ، نابز   ( 167

یناگیاپلگ ینرق  یلع  جارعم  رارسا  رب  لمتشم  جاهنملا  هدبز   ( 168

مالسا سّدقم  نانز  / یلوبناتسا يدهم  يدومحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نوماریپ  نانز   ( 169

یبهذم ناتساد  / يراصنا اضر  دّمحم  هلهابم ) زا  ناتساد   90 ،) هنیدم ات  نارجن  زا   ( 170

همانتشذگرس / فسوی يدهم  ربمایپ  اب  یگدنز  یلع ، ماما  یناگدنز   ( 171

همانتشذگرس / رهمدازآ زابهش  مالسا  ربمایپ  یناگدنز   ( 172

همانتشذگرس / یفرص یقت  دّمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یناگدنز   ( 173

نالاسگرزب شزومآ  / قح هار  رد  هسسوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  یناگدنز   ( 174

اه هصق  ناناوجون ، تایبدا  / فسوی باوتلادبع  هصق  تسیب  رد  ربمایپ  یناگدنز   ( 175

یتالحم لوسر  مشاه  دیس  دمحم  ترضح  یگدنز   ( 176

هیوبنلا هریس  همجرت  / ماشه نبا  کلملادبع  مالسا  ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  یگدنز   ( 177

همانتشذگرس / یلیلخ یلع  دّمحم  مالسا  ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  یگدنز   ( 178
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هداز دامع  نیسح  مالسا  ياوشیپ  دّمحم  یگدنز   ( 179

اه همانترایز  / ءارآ دیعس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترایز   ( 180

صاخ ثیداحا  / مالسلا هیلع  يداه  ماما  مایپ  هسسوم  یسدق  نانخس   ( 181

 ( 182
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راصق تاملک  / یلیمج دیس  نانز  نارتخد و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تاشرافس 

رذگهر اضر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یکدوک  ناتساد  ماش : زارد  رفس   ( 183

جارعم اه  ناتساد  / يزاریش اضر  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمایپ  جارعم  هصق   ) هنابش رفس   ( 184

هعیش ثیداحا  / ییابطابط نیسح  دّمحم  همالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا  ننس   ( 185

تلود مالسا و  / يزئاف یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یجراخ  تسایس   ( 186

تاغیلبت مالسا ، / يراختفا رغصا  ، مجرتم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یغیلبت  هریس   ( 187

شرورپ شزومآ و  مالسا و  / هداز ینیسح  یلع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یتیبرت  هریس   ( 188

یلماع یضترم  مالسا  گرزب  ربمایپ  حیحص  هریس   ( 189

نیما نسحم  ءایبنالا  متاخ  مالسا  ربمایپ  ناموصعم ، هریس   ( 190

باوج لاؤس و   500/ وتسم نیدلا  یحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هریس  رد  يریس   ( 191

يدورامرگ يوسوم  لضفلاوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  زیزع  ربمایپ  لیامش  باتفآ : يامیس   ( 192

یمق یسابع  خیش  رصبلا ) لحک   ) دّمحم غورفرپ  يامیس   ( 193

یمالسا ياه  هاگترایز  / يدوردرس یتحص  دّمحم  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمایپ  رهش   ) هنیدم يامیس   ( 194

جارعم / يدراهتشا يدمحمدمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  جارعم  يامیس   ( 195

يوقن یقتدمحم  مخریدغ  رد  مرکا  ربمایپ  هبطخ  ریسفت  حرش و   ( 196

اه هباطخ  اه و  هلاقم  / يرهطم یضترم  توبن  متخ  هلاقم ، شش   ( 197

همانتشذگرس / راشفا هَّللادسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  لاس  هس  تصش و   ( 198

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  ناتساد  / لوسر لآ  دیعس  دیواج  هلعش   ( 199

رعش / ییامغی بیبح  ربمایپ  رهش   ( 200

ینیسح نسحلاوبا  دیس  یبنلا  هعیش   ( 201
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موصعم هدراهچ  / يرکسع یضترم  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  نایعیش   ( 202

هللا یلصربمایپ  هاگن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش   ( 203
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تنس لها  ثیداحا  / ینامز نسح  دّمحم  هلآو  هیلع 

همانتشذگرس هباحص ، / يزوف دّمحم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیش   ( 204

تنسو نآرق  شرازگ  هب  / ینیدباع دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يرادرسمه  هویش   ( 205

روپ نابرق  یلعناضمر  یمارگ  ربمایپ  زا  هاتوک  نخس  زردنا و  لهچ  هقدص ،  ( 206

راحسلا هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ  یگدنز  ناتساد  بالقنا ، رودص   ( 207

دازکین ورسخریم  رون  تفایض   ( 208

يدقاو بتاک  دعس  نب  دّمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  هیرس  اه و  هوزغ  تاقبط ،  ( 209

یموصعم ریما  دّیس  هط   ( 210

تازجعم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و   ( 211

یهیقف يدجم )  ) سدقا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینامسآ  هزجعم  هَّللا  تیاهن  یب  هب  قشع   ( 212

ناکدوک رعش  / ردص يدیحو  يدهم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   ) اه هیآ  رطع   ( 213

اه سلطا  خیرات ، / یناحبس رفعج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف   ( 214

یناحبس رفعج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یگدنز  زا  یلماک  لیلحت  هیزجت و  ،) تیدبا غورف   ( 215

يزاریش مراکم  رصان  ربمایپ  نیرخآ  نآرق و   ( 216

ناکدوک همانتشذگرس ، / یلیلخ هدیپس  ربمایپ  نیرخآ  یکدوک   ( 217

ج.ب ینس  هورگ  / دنمشناد یضترم  تفگ  نخس  ربمایپ  اب  یکدوک   ( 218

همانزردنا / يداگرازاپ نیدلا  ءالع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هاتوک  نانخس  اهزردنا و  زا  يا  هدیزگ   ( 219

يدراهتشا يدّمحم  دّمحم  هغالبلا  جهن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفگ   ( 220

كدوک رعش  ورپ / ناتساد  ناوضر  دّمحم ) ترضح   ) نیموصعم ییالال   ( 221

ناناوجون تایبدا  ناتساد ، زامن ، / يرصان دّمحم  ربمایپ  نیریش  دنخبل   ( 222
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یطاشلا تنب  هشیاع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ردام   ( 223

هزور هینابعش ، ياعد  / یلوداتسا نیسح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نایب  رد  ناضمر  هام   ( 224

یلص مرکاربمایپ  زا  هنیس  هب  هنیس  ياهاعد  ای  تاروثأم   ( 225
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اعد / انب نسح  هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هیملع  هزوح  مخریدغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  لماک  نتم   ( 226

راحسلا هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ  یگدنز  ناتساد  يداصتقا ، هرصاحم   ( 227

یناکدرا یمالسا  نسح  ربمایپ  نیرخآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم   ( 228

یناکدرا یمالسا  نسح  تمحر  ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم   ( 229

نیدلاردب نیسح  ادخ  لامج  ریوصت  دّمحم   ( 230

نیز فطاع  حیمس  ربمایپ ) یعامتجا  یسایس و  یگدنز  زا  نیون  یلیلحت  ) هکم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم   ( 231

لیاضف همانتشذگرس ، / يدزی دّمحم  دیس  شنیرفآ  هنازرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم   ( 232

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یقالخا  ثیدح  هس  هاجنپ و  حرش  / نسح نب  نسح  بولقلا  حیباصم   ( 233

ینیسح یلع  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  ینافرع  تاماقم  تازجعم و   ( 234

یناشاک ضیف  جارعم   ( 235

یمق سابع  خیش  موحرم  لامعالا  یهتنم   ( 236

یعوضوم ریسفت  / يزیربت یناحبس  رفعج  دیواج  روشنم   ( 237

ناناوجون تایبدا  / يدمحم قاحسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دالیم   ( 238

ناناوجون تایبدا  / راحسلا هدوج  دیمحلادبع  ربمایپ  دالیم   ( 239

رجاهم یلع  فجن  رون  دالیم   ( 240

یثدحم داوج  تمکح  يان   ( 241

يدراهتشا يدمحم  دّمحم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز  رب  یهاگن   ( 242

هداز بجر  اضر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يامیس  هب  هرابود  یهاگن   ( 243

قح هار  رد  هسسؤم  ربمایپ  یگدنز  هب  هاتوک  یشرگن   ( 244
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ثیدح هدنیاپ /  مساقلاوبا  هحاصفلا  جهن   ( 245

همانتشذگرس / یشیاشخب یقیقع  ربمایپ  یگدنز  كاپ ؛ رون   14  ( 246

ناناجون ناکدوک و  / رذگهر اضر  دیآ  یم  راد  هلابند  هک  هراتس  نآ  و   ( 247

هینابعش ياعد  / يریازج یلع  دّمحم  هینابعش ) هبطخ  حرش  ) ناراد هزور  فاصوا   ( 248

ینیما میهاربا  ینامسآ  نایدا  رد  یحو   ( 249

250
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نآرق بتکم  مالسلا  امهیلع  یلع  هب  ربمایپ  ياه  تیصو  ( 

یناتسرهش یلع  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوضو   ( 251

يزاریش رازآ  یب  میرکلادبع  نیطسلف  حتف  ربمایپ و  تافو   ( 252

يرکسع یضترم  دیس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  نآرق و  رد  یلع  تیالو   ( 253

راحسلا هدوج  دیمحلادبع  هنیدم  هب  ترجه   ( 254

يدمحم قاحسا  ربمایپ  ترجه   ( 255

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  / یسردم یقت  دمحم  دیس  رون  هار  نارگ  تیاده   ( 256

یقالخا / یثدحم داوج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  اب  ماگمه   ( 257

همانتشذگرس / هزمح نامیرک  تلاسر ) زاغآ  هبعک ، يزاسزاب   ) ینابرهم نارای   ( 258

یناتساد ناناوجون ، / باهو روپ  دّمحم  دنخبل  غاب  کی   ( 259

مانوکن يدهم  دّمحم  بهذم  هس  داتفه و  ربمایپ و  کی   ( 260

اه تشون  یپ 

ص 153. ج 2 ، راونالاراحب ، ( 1

هیآ 3 و 4. مجن ، هروس  ( 2

هیآ 21. بازحا ، هروس  ( 3

.46 هیآ 45 ، بازحا ، هروس  ( 4

(. هیآ 159 نارمع ، لآ  هروس  « ) ْمَُهل َتِنل  ِهَّللا  ِم  َنّ ٍهَمْحَر  اِمبَف  ( 5

هب امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی ، هب  ؛» ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اـم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ِم  ْنّ ٌلوُسَر  ْمُکَءآَـج  ْدََـقل  ( 6
! تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم ، هب  تبـسن  و  دراد ؛ امـش  تیادـه  رب  رارـصا  و  تسا ؛ تخـس  وا  رب  امـش  ياه  جـنر  هک  دـمآ  ناـتیوس 

(. هیآ 128 هبوت ، هروس  )

(. هیآ 4 ملق ، هروس  !« ) يراد يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  و  ( 7
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ندش هدامآ  پیات و  هلحرم  ات  ثیدـح  لهچ  نیا  شنیزگ  باختنا و  یثیدـح و  ياه  باتک  یـسررب  نامز  زا  هک  نیا  هّجوت  بلاج  ( 8
.دیشک لوط  زور  لهچ  پاچ ، تهج  نتم 

ثیدح 7. سلجم 50 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 9

ثیدح 9. ص 274 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 10

ثیدح 1 ص 218 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 11

ص 148، دلج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 12
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ثیدح 2.

ثیدح 9. سلجم 23 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  ( 13

ثیدح 3. ص 150 ، ، 4 دلج یفاک ، لوصا  ( 14

ثیدح 7. سلجم 3 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  ( 15

ثیدح 11. سلجم 15 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  ( 16

ثیدح 1. سلجم 21 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  ( 17

دـندرک و یفخم  هنیک  ضغب و  ّتلع  هب  ار  ناشیا  لیاضف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمـشد  هک  نیا  اب  تسا : هدـش  لـقن  یگرزب  زا  ( 18
.تسا هتفرگ  ارف  ار  ناهج  مامت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  لیاضف و  دندوشگن  نخس  هب  بل  هیقت ، سرت و  زا  زین  شناتسود 

ثیدح 27. ص 280 ، دلج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 19

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  ( 20

ثیدح 11. ص 38 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 21

ثیدح 1. ص 94 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 22

.دشاب تلاسر  رما  ياتسار  رد  ادخ و  يارب  هک  دراد  شزرا  یملع  نآ  دوش ، یم  مولعم  ثیدح  تمسق  نیا  زا  ( 23

ثیدح 2. سلجم 16 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 24

دیلقت مظعم  عجارم  هلاسر  رد  هدـش و  صخـشم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  طسوت  هناگجنپ  ياـهزامن  تلیـضف  صوصخم و  تقو  ( 25
.دوش هدناوخ  زین  تبون  هس  رد  عمج و  تروص  هب  هک  دنا  هداد  هزاجا  هچرگا  تسا ؛ هدش  نایب 

ثیدح 8. سلجم 26 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 26

ثیدح 6. ص 426 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 27

ثیدح 24. ص 550 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 28

.دیوگب ُهَّللا » ُمُکُمَحْرَی   » وا هب  دونش  یم  هک  نآ  دتسرفب و  تاولص  دیوگب و  هَّلل  دمحلا  دنک ، یم  هسطع  هک  یسک  تسا  بحتسم  ( 29

ثیدح 9. ص 214 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 30
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ثیدح 2. ص 224 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 31

ثیدح 15. ص 278 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 32

ثیدح 8. ص 114 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 33

هطاحا بلق  هک  ار  هانگ  تاملظ  اه و  یکیرات  یهلا  رون  تسا و  رون  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  نوچ  ( 34
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.دیادز یم  تسا  هدرک 

ثیدح 11. سلجم 50 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 35

كرت یهلا و  تابجاو  ماجنا  نآ  هجیتن  هک  دـنوادخ  يارب  نتـشاد  هگن  میرح  اورپ و  ینعی  يراکزیهرپ ؛ ياوقت و  يانعم  هصـالخ  ( 36
.تسا تامرحم 

ثیدح 7. ص 378 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 37

ثیدح 5. ص 446 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 38

ثیدح 11. ص 568 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 39

ثیدح 2. ص 592 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 40

ثیدح 8. ص 228 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 41

ثیدح 3. ص 250 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 42

هیآ 64. ءارسا ، هروس  ( 43

.دوش یم  کیرش  وا  نادنزرف  لام و  رد  ناطیش  دزادرپن ، ار  دوخ  لاوما  سمخ  هکره  هک  تسا  یثیدح  رد  ( 44

ثیدح 2. ص 280 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 45

.دهاوخب ار  نامه  دهاوخ  یم  ادخ  هچره  دنزب و  هرگ  یهلا  هتساوخ  هب  ار  دوخ  هتساوخ  ناسنا  هک  رتهب  هچ  سپ  ( 46

ثیدح 5. ص 302 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 47

ثیدح 6. ص 312 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 48

ثیدح 2. ص 372 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  ( 49

ثیدح 1. سلجم 65 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 50

.دنا هدرک  یم  هدافتسا  يدنبطرش  يارب  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یصوصخم  ياهریت  ( 51

ح 2141. ص 454 ، هحاصفلا ، جهن  ( 52
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هدش میرحت  زین  ترهش  سابل  ندیـشوپ  هچ  رگا  دوش ؛ نارگید  هّجوت  بلج  بجوم  هک  دشاب  يوحن  هب  وا  كاشوپ  راتفر و  ینعی  ( 53
.تسا

ثیدح 8. سلجم 77 ، یلاما ، ( 54

تیبرت یحلاص  دنزرف  زیچ : هس  رد  رگم  دوش  یم  عطقنم  زین  وا  لمع  دورب  ایند  زا  ناسنا  هاگره  دیامرف : یم  هک  تسا  یثیدح  رد  ( 55
.دشاب هتشاذگ  یقاب  يا  هیراج  هقدص  ای  دننک و  هدافتسا  وا  زا  نارگید  هک  یملع  ای  دشاب ، هدرک 

ثیدح 1. ص 132 ، ج 6 ، یفاک ، لوصا  ( 56

جهن ( 57
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ح 2188. ص 463 ، هحاصفلا ،

ح 2091. ص 445 ، هحاصفلا ، جهن  ( 58

ثیدح 5. ص 126 ، ج 6 ، یفاک ، لوصا  ( 59

ثیدح 3. ص 398 ، ج 6 ، یفاک ، لوصا  ( 60

شنیزگ يدیجم  نیـسح  مالغ  هدنیاپ و  مساقلاوبا  هحاصفلا  جهن  زا  هدمآ ، ناونع  کی  رد  هک  نعل  عوضوم  اب  ثیدـح  دـنچ  نیا  ( 61
.تسا هدش 

ح 2240 ص 476 ، هحاصفلا ، جهن  ( 62

.476 ص 473 -  هحاصفلا ، جهن  ( 63
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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